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رغم المناوشات التي تجري على األرض السورية، وكثرة أعداد القوى الفاعلة والدول المتدخلة فيها، لكن 

قد ال تطول هذه الفترة . يبدو أن الوضع السوري مقبل على فترة من الجمود النسبي على ما هو عليه اآلن

،  والدول (روسيا وامريكا)طويال ولكنها تبقى رهن بتوافقات، لم تنضج بعد تماما، بين الدول الكبرى 

، تسمح لهذه الدول من خاللها باستيالد حل يتوافق مع مصالحها هي (إيران وتركيا وايضا اسرائيل)اإلقليمية 

بينما نرى ان هيئة التفاوض واللجنة الدستورية،  وبقية المنصات التابعة . وليست مصالح الشعب السوري 

لهذه الدولة أو تلك، ال قيمة فعلية لها وهي ليست سوى أوراق بيد هذه الدول تملي عليها ما تشاء وفق 

تفاهماتها، وال تعني بشيء يخص مستقبل الشعب السوري وحرية ارادته، مهما عال صراخ بعض أعضائها 

 .لقول عكس ذلك
 

ما يشير إلى ذلك،  هو المسرحية التي قدمها النظام بانتخاباته الرئاسية وخطاب رأس نظام الطغمة الشهر 

كما عبر . خطاب اتسم بازدرائه الفاقع للسوريين كلهم، بمعارضيهم ومواليهم. الفائت محتفال بوالية رابعة له

الطاغية عن احتفائه بالوضع الراهن وبقاء سيطرته على جزء من سوريا،  ما يعمق من االنقسام الراهن 

لكن يبقى لعموم السوريين ما يجمعهم غير الفقر والجوع والذل . لسوريا وشعبها جغرافيا ومجتمعيا وسياسيا

والتشريد ، هو الرغبة التي لم تمت بعد بإعادة توحيد البالد وانتزاع مستقبل افضل يعيشون فيه بحرية 

 .واستقالل وكرامة وعدل اجتماعي
 

تت تصريحات ملك االردن، الذي تنبأ ببقاء األسد ونظامه، وايضا تصريحات االدارة االمريكية، أوالحال، 

" عقوبات" بتكرارها القول أنها لم ولن تسعى لتغيير النظام السوري بل تغيير سياساته، وما تبعه من 

اقتصرت، هذه المرة، على فروع أمنية معروفة بأنها مسالخ للمعتقلين، وتشمل ايضا، هذه العقوبات للمرة 

األولى، بعض زعماء ميليشيات المرتزقة التابعين لتركيا، ومؤشرات اخرى، اتت بعد لقاء بايدن وبوتين، 

تشير إلى  أن هاتين الدولتين يطبخان معا تفاهماتهما حول سوريا، ببطء ولم يتوصال بعد إلى تفاهم شامل، 

ما يعطي فسحة الستمرار الوضع الراهن لوهلة، يصعب تقديرها، قد تتجاوز العام، تبقى رهنا بوتيرة 

 .تفاهماتهما من عدمه
 

هذه الفترة من الجمود تحمل في طياتها مخاطر عدة، منها مزيد من تعفن الوضع االقتصادي واالجتماعي 

والسياسي في البالد، ومزيد من المعاناة لغالبية السوريين، وهو ما شهدناه من معارك جزئية ومحلية يدفع 

ثمنها المدنيين في السويداء ودرعا وإدلب ومناطق االدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وتقديرنا أن هذه 

 .األخيرة هي المرشحة لتكون أكثرها تعرضا للضغوط والهجمات المتعددة االطراف
 

في المقابل، فإن هذا الجمود النسبي في الوضع السوري، قد يوفر فرصا للقوى اليسارية والديمقراطية 

الجذرية، لتلتقط انفاسها وتعيد تقييم سياساتها  السابقة، وتعيد ترتيب قواها وتنظم نفسها بالتحام مباشر مع 

الجماهير السورية في كل مناطق تواجدها، وتنظيمها بشكل يستفيد من دروس السنوات الماضية، ما يسمح 

ببناء جبهة متحدة، وتحولها إلى بديل شعبي وازن وقادر، ال يمكن الحد،أيا كان، إغفاله، ويعيد للسوريين 

 .حقهم في تقرير مصيرهم بحرية ومتخلصين من كل استبداد واستغالل وتقسيم واحتالل
 

قبل أن يفوت . هذا ما يتطلب رفع النشاط والطاقات ، بكل حزم وصالبة، لتشكيل هذه الجبهة المتحدة الشعبية

وهذا . على بالدنا وعلى جماهير الشعب السوري اثمةاألوان مرة اخرى، ولمواجهة الكارثة المستمرة الج

ويعيد للسوريين . يتطلب منها أن تربط ساحات النضال الشعبي السوري الثالث فيما بينها، إضافة إلى المهجر

 .يديهم وقبضاتهمأاملهم بمستقبل افضل بمتناول 

 !والمستقبل يدوم طويال
  في سوريا تيار اليسار الثوري

 !مخاطر وفرص: جمود الوضع السوري
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 ليتر سعر رفع فيما الخبز، ربطة سعر األسد نظام ضاعف

 يوم صدرت مسائية قرارات في ،%150 من بأكثر المازوت

 .السبت

 

 سعر تعديل المستهلك، وحماية الداخلية التجارة وزارة وأعلنت

 بدلا  سورية، ليرة 200 بـ لتصبح بالنايلون، معبأة الخبز ربطة

 .سابقاا  سورية ليرة 100 من

 سورية ليرة 500 بـ ليصبح المازوت ليتر سعر رفع أعلنت فيما

 لكافة المازوت ذلك ويشمل .سابقاا  سورية ليرة 180 من بدلا 

 السورية المؤسسة ذلك، في بما والخاصة، العامة الجهات

 نُشر الذي الوزارة بيان حسب الخاص، القطاع ومخابز للمخابز،

 .”فيسبوك“ بـ الخاصة صفحتها على

 11 األحد صباح من اعتباراا  بالسريان الجديدة األسعار وتبدأ

 .الفائت يوليو/تموز 

 خالل والبنزين، والرز السكر أسعار رفع قد النظام كان

 .الماضيين األسبوعين

 

 الشعبي الغضب لتخدير األحد صباح الطغمة نظام رأس وسارع

 العاملين وأجور رواتب برفع تشريعيين مرسومين بإصدار

 .التقاعدية المعاشات وأصحاب والعسكريين المدنيين

 

 إلى /%50/ بنسبة زيادة 2021 للعام 19 رقم المرسوم في جاء

 مدنيين من الدولة في العاملين لكل المقطوعة األجور و الرواتب

 ألجور األدنى والحد لألجور العام األدنى الحد ورفع وعسكريين،

 المشمولة غير والمشترك والتعاوني الخاص القطاع لعمال المهن

 ليرة /71515/ ليصبح بالدولة للعاملين األساسي القانون بأحكام

 .شهرياا  سورية

 

 أصحاب منح 2021 للعام 20 رقم والمرسوم

  وقدرها زيادة والمدنيين العسكريين من التقاعدية المعاشات

 أسر المذكورة الزيادة من ويستفيد التقاعدي، المعاش من /40%/

 المحددة األنصبة وفق المستحقين على وتوزع المعاشات أصحاب

 .لها الخاضعين واألنظمة القوانين في

 

 وجبة ثمن تكفي ل الشعبية للطبقات بالنسبة الزيادة هذه قيمة عمليا

 فازلين ثمن مجرد الزيادة فهذه .اشخاص اربع من ألسرة جيدة

 .بهدوء المتتالية األسعار رفع خوازيق لتمر

 

 وسائل  جميع أسعار ارتفاع يعني المازوت سعر ارتفاع ان وبما

 استهالكية مواد و نقل و مواصالت من  الحياة

   

 ممنهج تجويع يعتبر المجرم السوري النظام يمارسه ما فإن

 السوري للشعب

 

 للحل بوادر اي وجود فال الحاصل، النهيار كل ورغم    

 المعارضة وفشل  النظام تعنت بسبب والقتصادي، السياسي

 الجرائم جميع عن دولي صمت و السوريين، إرادة بتمثيل

  .السوري الشعب حق في المرتكبة

 

 العودة سوى للحل طريقة ل و السوريين بيد الحل يبقى النهاية في

 بداية لتكون السياسية بالحلول بالقبول النظام مطالبين  للشوارع

 القتصادية للحلول

 

 كل يكون سوف سوريا في السلطة رأس على النظام هذا بوجود

 السوريين كل لحياة بالنسبة قبله ما من أصعب يوم

 

 المحرر السياسي_ الخط األمامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بين ما وفاة حالة 71 سوريا في الشرعية الطبابة هيئة سجلت ▪

 توزعت العيد، أسبوع خالل سير وحوادث وانتحار قتل جرائم

 نتيجة وفاة حالة 39 تسجيل وتم القتل جرائم بسبب 20 على

 .انتحار حالة 12 تسجيل تم حين في السير، حوادث

  

 زاهر سوريا في الشرعي للطب العامة للهيئة العام المدير وأفاد ▪

 في الحالت أكثر وهي قتل حالت 8 سجلت الحسكة بأن حجو

 أو انتحار حالة أي فيها تسجيل يتم لم حين في المحافظات،

 حلب في وقعت النتحار حالت أكثر أن إلى مشيراا  سير، حوادث

 حماة في السير حوادث أكثر وقعت حين في حالت، 3 وهي

 .العيد أسبوع خالل وفيات 9 وعددها

  

 وحالتي سير حوادث حالت 5 تسجيل تم أنه حجو أكد كما ▪

 في أما قتل، حالة أي فيها يسجل لم حين في دمشق، في انتحار

 وحالتي السير حوادث بسبب وفيات 7 تسجيل فتم دمشق ريف

 .انتحار وحالتي قتل جرائم بسبب وفيات

  

 إعالم محلي: المصدر

 

 سياسي

3 

ويرفع % 150األسد يرفع األسعار 

 .%50 األجور

سوريا .. بين جرائم قتل و انتحار وحادث سير

 حالة وفاة خالل أسبوع العيد 71تسجل 
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 أطلب مواطن انا..وقتلته وسجانيه بمخابراته..البالد ياحاكم

 .المعهودة بطرقكم الموت
  ..اكثر والذل القهر هذا على السكوت يمكن ال
 وال إلسرائيل ليس..آخر تحد كونه من أكثر القسم خطاب أفهم لم

 المقهورين لهؤالء تحد بل ...ابدا ابدا لتركيا وال ألمريكا

  =يقول أن كاد وجهك والمشردين والجوعى والبائسين
 ...الرئيس بقيت المهم .شعبها .كل .ويموت سوريا  تروح ...
 رئيسا لتكون شعب بقي هل مين؟ على .رئيس ؟؟ ....د

 دول خمس من محتلة دولة على سيادة ؟ بالسيادة .تنادي..عليه؟

 .على السيطرة بسط هو .الدولة .بقاء شروط وأبسط .؟.

 .الزلت .انك .اكيد تسيطر؟ .ماذا .على الدولة؟ اراضي كامل

 الوحيدة هي حديثة تعذيب وأدوات وسجانين سجون على .تسيطر

 قيصر قانون من ومعفاة تشاء وقت استيرادها من امريكا التمانع

 ؟.بالتأكيد
 

 أجل من االفران أمام المسحوقين هؤالء من؟؟ لتخدع.. مبتسم ...

 كعلبة المكدسين منتخبيك م أ خبز؟ رغيف

 تتفرج وانت قمح حفنة الفاسدة؟الجل مؤسساتك أمام السردين

 وانت امامك ويبيعونه قمحك يحصدون كيف بالدك أعداء على

 جيش على نبكي.. عليك نبكي ونحن تبتسم انت .عليهم؟ تتفرج

 للبنوك حولت أمواله كل اقتصاد على نبكي ؟.يداك حطمته

 لست منتصر؟ انك وتزعم سوريا دمرت لقد ؟ بأسمأىكم األجنبية

 عنواني سأعطيك البنزين صرف من اريحك وحتى ؟.منك خائفا

 أن اآلخرة يوم معروفك انسي ولن شءت من لتبعث مفصال

 من واحد فأنا .. الرأس    .في رحمة رصاصة اطالق امرتهم

  ..لديه والموت الحياة تساوت الذي الشعب هذا

 

 =عنواني هذا قتلتك وبانتظار
 رقم تلفون..شقاق عين قرية .. جبله ...حسن صقر امين   

 ..اكرهك اكرهك اكرهك ...0966876288    

 
 .المنشور هذا من ساعات بعد باعتقاله السورية السلطات قامت

 

 

 
 
 

 للنظام التابعة المستهلك وحماية الداخلية التجارة وزارة أعلنت

 الخبز، من السوريين لمستحقات "اللوغارتمية" جداولها عن

 ودراسات معمقة اجتماعات بعد اعتمدتها أنها إلى مشيرة

 .المعنيين بين عمل وورشات مطولة حوار وجلسات
  
  

 الخبز، توزيع في جديدة آلية بأنها الجداول هذه الوزارة ووصف

 الحصول تستطيع جديدة شرائح إضافة تم فقد فيها، الجديد أما

 الشرائح هذه تكن لم يومياً، خبز ربطات ست أو خمس على

 .سابقاً  موجودة
  

 األسر حصص تصبح الجديدة لآللية وفقاً  أنه الوزارة وبينت

 :التالية الشرائح وفق واألفراد
 156 على تحصل فرداً  /14/ من أكثر من المؤلفة األسرة   -

 .يومياً  ربطات 6 وبسقف شهرياً  ربطة
 ربطة 130 على تحصل فرداً  /13- 12/ من المؤلفة األسرة  -

 .يومياً  ربطات 5 وبسقف شهرياً 
 104 على تحصل فرداً  /11-10-9/ من المؤلفة األسرة   -

 .يومياً  ربطات 4 وبسقف شهرياً  ربطات
 ربطة 78 على تحصل أفراد /8-7/ من المؤلفة األسرة  -

 .يومياً  ربطات 3 وبسقف شهرياً 
 شهرياً  ربطة 61 على تحصل أفراد /6/ من المؤلفة األسرة  -

 يومياً  ربطات 3 بسقف
 شهرياً  ربطة 52 على تحصل أفراد /5/ من  المؤلفة األسرة  -

 .يومياً  ربطة 2 وبسقف
 شهرياً  ربطة 43 على تحصل أفراد /4/ من المؤلفة األسرة  -

 .يومياً  ربطة  2 وبسقف
 شهرياً  ربطة 30 على تحصل أفراد /3/ من المؤلفة األسرة  -

 .يومياً  ربطة 2 وبسقف
 شهرياً  ربطة 22 على تحصل فرداً  2 من المؤلفة األسرة  -

 .يومياً  واحدة ربطة وبسقف
 واحدة ربطة على تحصل واحد شخص من المؤلفة األسرة  -

 .يومين كل
 

 الالذقية في أوالً  تطبيقها يتم سوف اآللية هذه أن الوزارة وأعلنت

 تطبيقها سيتم ثم ومن األحد، غد يوم من بدءاً  وحماة وطرطوس

 فور األخرى والمحافظات دمشق وريف دمشق محافظتي في

 حد على الالزمة، والترتيبات اإلجراءات اتخاذ من االنتهاء

                                        .قولها

 

 يتخيله أن يمكن ما اسوأ إلى السوريين حياة الطغمة نظام اوصل

                                    .اليومي خبزهم ومن بل فقط الحرية من يحرمهم ال فهو عقل،

 الطغمة نظام مقاومة يجب والحرية الخبز أجل من
 

 

 

ومن قلب جبلة يكتب ردا  أمين صقر حسن ✪

 على قسم األسد

 !والحرية..... لخبزا
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 درعا حي من كل في درعا، محافظة في مدنياا 11  أمس استشهد

 بلدة في أطفال وأربعة سيدة بينهم وطفس، واليادودة، البلد،

 بين الجرحى من العديد سقوط إلى باإلضافة وحدها، اليادودة

 عملية خالل وذلك والنساء، األطفال من معظمهم المدنيين

 تهدف السوري للنظام التابعة الرابعة الفرقة بها تقوم عسكرية

 .شهر من أكثر منذ المحاصر البلد درعا حي لقتحام

 

 ”الغيث قوات“ بـ معروفة الرابعة للفرقة تابعة ميليشيات بدأت ▪

 ثالثة محاولة ،”مرتزقة“ عسكريين غير مقاتلين من مكونة وهي

 بالتزامن محاور، ثالثة من البلد درعا حي لقتحام اليوم صباح

 .الحي على مكثّف وصاروخي مدفعي قصف مع

 

 ريف في اليادودة بلدة باستهداف الرابعة الفرقة قوات قامت ▪

 ”فيل“ نوع من أرض – أرض صواريخ من بعدد الغربي درعا

 سيدة ضحيتها راح مجزرة لحدوث أدى ما النفجار، شديدة

 .واحد منزل في أطفال وأربعة

 

 درعا ريف في طفس مدينة باستهداف القوات هذه قامت ▪

 مدفعي بقصف الشمالي درعا ريف في جاسم ومدينة الغربي،

 .المدنيين بين وجرحى قتلى لسقوط أدى

 

 فيما المنطقة، أحياء معظم لتشمل الشتباكات دائرة توسعت ▪

 درعا محافظة وبلدات مدن في العام اإلضراب المعارضة أعلنت

 .للنظام عسكري هجوم أي على للرد جاهزيتها مع

 

 في المركزية اللجان ضم اجتماعاا  التفاوض لجان عقدت ▪

 في األربعاء، مساء الثامن اللواء من ممثلين مع درعا محافظة

 ضباط حضور دون من البلد، درعا تطورات لبحث درعا، مدينة

 .النظام

 

 لضباط مقترحها إيصال الثامن اللواء من التفاوض لجان طلبت ▪

 يتواجد أن على البلد درعا أحياء في عسكرية نقاط 3 بنشر النظام

 .فقط المحافظة أبناء من الثامن اللواء عناصر بها

 

 تطالب فإنها مقترحها النظام رفض حال في أنه اللجان أضافت ▪

 والمخيمات السد وطريق البلد درعا في األهالي جميع بتهجير

 المطلب رفض حال وفي نسمة، ألف 50 نحو عددهم والبالغ

 .الحرب خيار إلى فنتجه األخير

 

ا فرضت قد النظام قوات كانت ▪  قبل البلد درعا حي على حصارا

 والبحث المطلوبين، بعض أوضاع تسوية بحجة شهر من أكثر

 تموز في التسوية اتفاق بموجب سلمت قد كانت التي األسلحة عن

 .أصالا  2018 يوليو /

 

 الدم لحمام إدانته عن سوريا في الثوري اليسار تيار يعرب ▪

 ويؤكد الحاكم النظام به يقوم الذي درعا في المدنيين بحق الجديد

 مع األخير الرمق حتى الناس بإذلل المهووس الطغمة نظام أن

 نفسهم عن دفاعاا  المقاومة غير لألهالي خيار أي يترك لم حلفائه

 سياساته في منغمساا  منظمة سياسية أو عسكرية قوة أي بال

 إلى ندعو فإننا الديموغرافي والتغيير القسري التهجير في الفاشية

 المدنيين معاناة مضاعفة في يمعن الذي .هذا الدم حمام وقف

 أهالي مع.كرامتهم سبيل في دمائهم دفع على ثانية مرة ويجبرهم

 النظام سياسات ضد درعا

 تيار اليسار الثوري في سوريا

 2021تّموز  30

 

 

 

 

 محافظة في الوطني للعمل االجتماعية الهيئة بيان ادناه ننشر✪

 المحافظة منه تعاني الذي العام التدهور عن ألهميته السويداء

 .طائفياً  تقسيمياً  نفسا تحمل التي المشبوهة والدعوات
———————————————– 

 السويداء محافظة في أهلنا إلى نداء ✪
 بهما نفخر اللذين واإلجتماعي الوطني اإلرث أصحاب إلى

 عشر خالل األهلي السلم وضرب الفتنة أشكال كل قاوموا ،الذين

 .السلطة وعسف اإلستبداد فيها مضت،بما سنوات
 

 مختلفة جهات تدعمها كثيرة بمحاوالت اليوم المحافظة تمر     

 وإضعاف الوطنية اللحمة كسر بّراقة،غايتها عناوين وتحت

 مقاومة من  ،بدءً  السابقة الفترات طوال مّتقدة بقيت التي روحها

 غايتها المحاوالت هذه .الفرنسي وبعدها العثماني اإلستعمار

 فرض أجل من أمنية جهات به تشارك تقسيمي  مخطط تمرير

 تقسيم أجل ،من أيضاً  مشبوهة جهات من ممول ذاتي حكم

 وراءها ومن األمنية السلطة ليخدم الطائفي الطابع ما،يحمل

 وأذنابهم الروس هم المشروع هذا عّراب أن الواضح من وبات.

 ومحاوالت تجارب أن نقول جعبتنا إلى عدنا وإذا    .المنطقة في

 واإلحساس الوطني الوعي دائماً  يسقطها كان النوع هذا من

 .واإلنتماء بالمسؤولية
 

 الوطن كل وجداننا في نحمل السويداء محافظة في نحن       

 والقومية الدينية مكوناته كل مع وشعباً  أرضاً  موحدة (سوريا ) 

 األردن إلى شماالً  تركيا من تبدأ المحافظة والعشائرية،وحدود

 أي لنا يكون غرباً،ولن بالمتوسط وتنتهي شرقاً، ،والعراق جنوباً 

   األطرش سلطان له المغفور عليه مانهج طائفي،نستلهم خطاب

 يضعف مشروع أي نمرر ،ولن (للجميع والوطن هلل الدين )

 لضعاف بعضهم استغالل من الرغم ،على الوطنية روحنا

 الحاجة واستغالل.…فصائل وتسليح… المجتمع وحثالة النفوس

ه وأسلحة مغرية رواتب بتقديم اآلخر لبعضهم المادية  ُتوجَّ

 .ألهلهم
 

 األهلي والمجتمع الوطني للعمل االجتماعية الهيئة في اننا      

 ضميرنا علينا يمليه بما ،سنعمل الوطنية والقوى المحافظة في

 .التقسيم إلى الداعية البائسة األشكال كل ،لمقاومة الوطني
 عاش الشعب السوري العظيم

 عاشت سوريا حرة موحدة

 سياسي

 مع أهالي درعا ضد سياسات النظام: بيان صحفي

بيان ضد الدعوات التقسيمة والطائفية 
 السويداء في



 الخط األمامي
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 الخالف أصل
 سياسية وقوى سعيد، قيس التونسي الرئيس بين الخالف بدأ

 اإلسالمية، ”النهضة“ حركة رأسها وعلى البرلمان في ممثلة

 إلياس حكومة من الثقة سحب الحركة قرار بعد عام، منذ

 .الماضي يوليو في الفخفاخ
 رئيس الماضي، يونيو في ”النهضة“ حركة أجبرت وقد

 بعد استقالته تقديم على الفخفاخ، إلياس السابق، الحكومة

 مصالح، تضارب شبهة خلفية على منه، الثقة سحب قرارها

 .قضائي تحقيق موضوع تزال ال
 في جديد حكومة رئيس اختيار يعود التونسي للدستور ووفقا

 هشام زكى، الذي الجمهورية، رئيس إلى الحال هذه

 حكومة لتشكيل آنذاك للداخلية، وزيرا كان الذي المشيشي،

 .جديدة
 التونسي الرئيس واتهم الصالحيات، على صراع ذلك بعد بدأ

 وصفها ،”النهضة“ حركة إلى إشارة في سياسية، قوى

 .قضائية ملفات وتعطيل الفاسدين بحماية ”اللوبيات”بـ
 التي والمشاحنات البرلمان في السياسي الصراع تسبب وقد

 في انقسام في للعنف، تبادل إلى األحيان بعض في تحولت

 البرلمان بحل منه جزء يطالب بات الذي التونسي، الشارع

 .الحكومة وإسقاط
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 الشعبية اإلنتفاضة

 اليوم يصادف الذي األحد، أمس التونسية، المدن وشهدت هذا

 مظاهرات الجمهورية، لعيد 64 بالذكرى لالحتفال الوطني

 بدأ ،فقد التونسية المدن معظم في اشتعلت واحتجاجات

 الشعب ” شعار رافعين البرلمان أمام من المظاهرة المحتجون

 تغييرات بإجراء مطالبين ” النظام تغير ”و ”البرلمان حل يريد

 بالدستور،
 بشجاعة وقفوا الذين المتظاهرين لقمع الشرطة قوات تدخلت

 مكتب أيضا واقتحمو  بالحجارة، وواجهوها القمع قوات أمام

 الجماهير إنّ  بتخريبه، وقاموا ” النهضة حركة ”ب خاص

 بالتحديد، ألّنها مسيطرة طبقة   كلّ  باستمرار، ُتخيف المنتفضة

 هذه قدرة  هو الطبقي الخوف هذا ومصدر مؤّسساتها، نقيض

 الضوابط من اإلنفالت على المنتفضة الشعبية الطبقات

 السياسّية البرجوازّية، الدولة أجهزة من أي «المؤّسسّية»

 نحو منها التحّرر وعلى المسيطرة للطبقة واأليديولوجّية

 طبقية مواجهة
 قادما، ثوريا إنفجارا هناك أن على تؤكد المؤشرات فكل

 وفاة حالة 17500 وسجلت ،%19 تتجاوز البطالة فنسبة

 من وآالف  ،%20 فتتجاوز الفقر نسبة أما كورونا، بفيروس

 36 الميزانية، عجز ”دينار“ مليار 8 السرية، الهجرة قوارب

 الدراسة، عن (ة)منقطع ومليون مديونية، ”دوالر“ مليار

 مراكز في تعذيب ،(بوليسية،إرهابية) سياسية إغتياالت

 ومسؤولين نواب وفاشلة، مهترئة صحية منظومة الشرطة،

 منه ُسرقت الذي ”الشعب“ هو الوحيدة والضحية فاسدين،

 .ثورته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلنقالب
 

 رئاسة بين االختالف واحتدام السياسي الصراع انفجار وأدى

 انعكس الذي الحكومة، ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية

 تدابير سعيد قيس الرئيس اتخاذ إلى التونسي، الشارع على

 طبقا الحكومة، وحل البرلمان عمل تجميد منها استثنائية،

 .التونسي الدستور من 80 للفصل
 

 ال ”سعيد قيس“ التونسية الجمهورية رئيس اليوم به يقوم ما إن

 الشباب إنتفاضة مستغال ”اإلنقالب“ تهمة من تبرئته يمكن

 وحلفائها، ”النهضة“ لجماعة الالشعبية السياسات ضد التونسي

 من للحد التونسي والمجتمع الدولة لعسكرة يهدف بذلك وهو

 اإلقتراع إعادة صوب مسارها وتحوير اإلنتفاضة، تجذر

 سواء (..مجالس حكومة، برلمان،) التمثيلية والمؤسسات

 .حقيقية بسيادة تتمتع أم صورية كانت
 

 من انطالقا متوقعا كان الدولة، رئيس عليه أقدم ما أنّ  يعتبر و

 صراع في العسكرية المؤسسة إقحام أبرزها مؤشرات، عدة

 واضح خرق القانونية الناحية من هو المنظومة، أجنحة

 الناحية ومن اعتمده الذي 80 الفصل وألحكام للدستور

 مسعى تجّسم للديمقراطية معادية استثنائية إجراءات السياسية

 التنفيذية السلطات، كل احتكار إلى مدة منذ سعيد قيس

 باتجاه انقالب مسار وتدشن يديه بين والقضائية، والتشريعية

 .جديد من المطلق الفردي الحكم نظام إرساء إعادة
 خطورة من تزيد جديدة مرحلة على سيفتح اإلنقالب وهذا

 األصعدة جميع على البالد منها تعاني التي المتأزمة األوضاع

 واالقتتال العنف دوامة في سقوطها إلى تؤدي قد بل

 واإلرهاب

 عربي

 الثوري جذور الخالف واألفق…تونس إلى أين
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 للتغيير الحاجة

 عميق تغيير إلى وملحة ماسة حاجة في التونسي الشعب أنّ 

 بها تورطت التي والشاملة الخانقة األزمة من البالد ينتشل

 المنقضية العشرية طوال المتّبعة الرجعية الخيارات نتيجة

 وبرلمانا رئاسة برمتها، الحكم منظومة إسقاط يشمل تغيير

 اقتصادي خراب من فيه تسببوا لما محاسبتهم و وحكومة،

 السياسية والغتيالت واإلرهاب الفساد وتفشي مالي وإفالس

 حياة أركان كل وتدمير والمديونية التبعية في البالد وإغراق

 .والتونسيين التونسيات
 قيس انقالب بمساندة يكون أن يمكن ل المنشود التغيير أن كما

 وإنّما كان عنوان بأيّ  النّهضة حركة مع بالتّحالف ول سعيد

 ديمقراطية إرساء أفق وفي التونسي الشعب صنع من يكون

 البالد وسيادة الشعب بيد والسلطة المدنية الدولة قوامها شعبية

 المستقل السياسي قرارها وعلى وخيراتها مقدراتها على

 والمواطنين المواطنات بين والمساوة الجتماعية والعدالة
 أمر  الحاكمة  للطبقة التونسي الثوري الشباب مواجهة إن

 أن الماضية، العشر السنوات من أكثر اليوم يعلم وهو حتمي،

 البوليسية األجهزة خلفهم ومن ”الخوانجية”و ”الدساترة“

 الحقيقي، العدو يد في أداة إل هم ما القمعية والعسكرية

 بلدان مع مصالحها تتقاطع التي العميلة البرجوازية منظومة

 .الخليجيين ودكتاتوريات األطلسي الحلف
 

 الثوري األفق
 اليوم يقع ما كان إذا حول اإلعالم ثرثرة مهما اآلن يعد لم

 التونسي الثوري بالشباب يجدر ما بقدر إنقالبا، أم ثورة بتونس

 اإلعالمية األذرع تحاول الذي ”الصندوق“ هذا خارج التفكير

 فعليه فيه، تحبسه أن والخارج بالداخل المضادة الثورة لقوى

 مع صراعه في النضالية تجاربه خالل ومن غيره، ل هو

 أحزاب،) التونسية السياسية الطبقة ومع النظام مؤسسات

 يسعى أن ،(..إئتالفات تحالفات، جبهات، منظمات، نقابات،

 أهدافها، وتحقيق الثورة عن الدفاع مؤسسات وبناء لتأسيس

 الديمقراطية على تعتمد ثورية ولجان ومجالس تنسيقيات

 وأماكن والميادين األحياء في بجذورها تضرب المباشرة

 وتخضع السياسي القرار وضع في تساهم والعمل، الدراسة

 وبالتالي.لرقابتها والعسكرية األمنية الدولة أجهزة

 تزجّ  أن يمكن التي وتداعياتها الخطيرة التطورات  مواجهة

 إلى بها تؤدي أو األهلي والقتتال العنف دوامة في بالبالد

 قّدم الذي المطلق الفردي الحكم استبداد تحت مجددا السقوط

 .منه للخالص جسيمة تضحيات التونسي الشعب
  

 رأي
 الحراك استغالل سعيد قيس محاولة يبين الذي البيان خالل من

 المسارعة إلى البرجوازية الدولة مؤسسات ضد الشعبي

 الديمقراطية لضرب بيده كلها السلطات احتكار لمحاولة

 ولكن الرأسمالية،، قوى من بدعم الدكتاتورية إلى والعودة

 المبادرة بزمام اإلمساك على قادرة الثورية القوى هل السؤال

 تونس في والسياسي األمني الوضع على للسيطرة واإلسراع

 خالل من التدخل إلى  اإلقليمية اإلمبرياليات تسارع أن قبل

 الثورة قمع لمحاولة دستورية صفة ذات وقوانين أنظمة

 كل في مرتبطا تنسيقا اليسار لقوى يكون أن يجب ؟...الشعبية

 لقوى والمؤازرة الدعم وتقديم الرؤية توضيح ليتم البلدان

 .بلد اي في الثورة
 الكامل الدعم تقديم يجب ما، بلد في الثورة انفجار لحظات ففي 

 القوى تساند فكما ..مكتسباتها وحماية الثورة استمرار أجل من

 الثورة لتدمير قوانينها عبر للتدخل وتسارع بعضها الرأسمالية

 اليسار قوى من ودعم مساندة بالمقابل يكون أن يجب وتيئيسها

 تنسيق غرفة تشكيل ومحاولة بلد اي في وانتفاضة ثورة ألي

 وتطوراتها أحداثها ومتابعة الوليدة للثورة طارئة مستعجلة

 للحفاظ الطاقات كل لزج مهنيين متخصصين رفاق واستشارة

 استمرار ألجل وأيضا الثورة أثناء الثوري الشباب سالمة على

 المضادة الثورة لقوى تقدم أي لكبح ومستلزماتها العامة الحياة

 على واعتمادا الثوري الحراك لحرف الفوضى تستغل التي

 بنا الحري فمن التونسي للشعب الطويلة النضالية الخبرة

 في الثورية المواقف مع الكلي التضامن وثوري أممي كيسار

 .تونس في الثوري الشباب صفوف

 
 المصادر
 حركة من بيان _ التونسي العمال حزب بيان _ اليوم روسيا

 التحدي شباب

 
 إعداد فريق التحرير 

 تيار اليسار الثوري في سوريا_ الخط األمامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األخير الثوري الحراك يعنيه ما ألكسندر آن الرفيقة تبحث ▪

 في والمقاومة لإلمبريالية بالنسبة التاريخية فلسطين في

 .األوسط والشرق فلسطين
 

 وعنصرية وحشية الماضية القليلة األشهر أظهرت لقد ▪

 أيًضا شهدوا لكنهم .الفلسطينيين ضد اإلسرائيلي االحتالل

 ، التاريخية فلسطين عبر الشعبي للنضال دراماتيكًيا تصاعًدا

 18 في .أسفل من الوحدة تشكيل إعادة في اآلمال رفع مما

 واللد ويافا حيفا إلى الغربية والضفة غزة انضمت ، مايو

 هذا .عقود منذ مثله يشهد لم نطاق على عام إضراب في

 يثير الفلسطينية المقاومة تكتيكات في به المرحب التطور

 الشعبية الحركة هذه إحياء احتماالت هي ما .وآمال تساؤالت

 يضطهد الذي العنصري الفصل نظام ضد مكاسب لتحقيق

 في المقاومة بين العالقة وما نضاالتهم؟ ويفتت الفلسطينيين

 هو وما أخرى؟ أماكن في الشعبية االنتفاضات وآفاق فلسطين

 وفي فلسطين في العاملة الطبقة تلعبه أن يمكن الذي الدور

 العملية؟ هذه في األوسع المنطقة
 

 عربي

 الفلسطينية الثورة من دروس – الثوري النضال
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 واإلمبريالية الصهيونية
 فهم هو األسئلة هذه على لإلجابة الحاسمة األمور من ▪

 النظام تدعم التي والمشتركة المتكافئة غير التنمية أشكال

 هذا .التاريخية فلسطين أنحاء جميع في واالجتماعي السياسي

 في السائدة الطبقة تستخدمه والعسكري العنصري النظام

 من الرغم على ، السلطة في نفسها على للحفاظ إسرائيل

 في األخرى الطبقات وربط ، الشجاعة الفلسطينية المقاومة

 .بأهدافها اإلسرائيلي المجتمع
 القرن خالل المشروع لهذا النسبي النجاح فصل يمكن ال ▪

 الصهيونية الدولة قادة لعبه الذي الدور عن الماضي

 األمريكية لإلمبريالية أمامية بؤرة إسرائيل جعلوا لقد .ألنفسهم

 لحقوق المستمر التجريد دوافع أهم .. المنطقة في

 .أبيب تل في وليس واشنطن في موجودة الفلسطينيين
 االجتماعية لألشكال المحددة التركيبة في األول العنصر ▪

 اإلسرائيلي العنصري الفصل نظام عليها يقوم التي والسياسية

 هو واليوم تاريخيا .االستيطاني االستعمار استمرار هو اليوم

 كما .الدولة وممارسات أيديولوجية في األساسي العنصر

 األخير، ”Long Read“ كتابه في Rob Ferguson يطرح
 موجات خالل من اإلسرائيلي اليهودي المجتمع تشكيل تم ▪

 هؤالء .فلسطين إلى وصلوا الذين الجدد المستوطنين من

 لطرد الصهيوني بالمشروع مرتبطون المستوطنون

 إن .والمادية األيديولوجية الروابط خالل من الفلسطينيين

 إسرائيل إلى الجدد اليهود للمهاجرين المتكافئة غير المعاملة

 تأثير من تخفف لم المؤسسة الصهيونية النخبة قبل من

 اشتداد رأينا بل .الفلسطينيين ضد الموجهة العنصرية

 من كثير وفي .اإلسرائيليين اليهود بين والقومية العنصرية

 من الجديدة الموجات تمثل أطراف األمر هذا قاد ، الحاالت

 العرقي التطهير بمواصلة التزامهم إلظهار المستوطنين

 .وطنهم من للفلسطينيين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االستيطاني االستعمار اقتصاديات
 االستعمار من الشكل لهذا المركزية األمور من ▪

 من بدالً  الفلسطينيين استبعاد في الرغبة االستيطاني

 أساسي كمبدأ ”العبري العمل“ لمفهوم يزال ال .استغاللهم

 ، قوي أيديولوجي صدى الصهيونية االقتصادية لالستراتيجية

 تركيبة في موجود فهو ، ذلك ومع .اليوم مهًما إرثه يزال وال

 السياسي االقتصاد في ثان   عنصر مع أحياًنا متناقضة

 وعنصري قمعي نظام على اعتماد وهذا .اإلسرائيلي لالحتالل

 نظام يمتد ال بحيث .”المهاجرة“ العمالة لضبط خاص بشكل

 الرغم على ، الذين اليهود المهاجرين إلى هذا العمل مراقبة

 بامتيازات يتمتعون ، والقمع للتهميش أحياًنا تعرضهم من

 .المواطنة
 
 ُيحرمون الذين المواطنين غير استغالل على ذلك يعتمد ▪

 له وهذا .والسياسية االجتماعية الحقوق من منهجي بشكل

 في المهاجرة العمالة نظام مع المشتركة القواسم من الكثير

 الذي ”الملزم“ النظام تفاصيل إلى وصوالً  حتى ، الخليج دول

 تخصيص يتم ، النظام هذا في .الخليج في ”الكفالة“ نظام يشبه

 للعمال وليس العمل ألصحاب لألجانب العمل تصاريح

 ليسوا النظام لهذا تعرضوا الذين ”المهاجرون“ .األفراد

 عائالتهم أو ألنهم ”مهاجرون“ فقط هم بل ، فقط فلسطينيين

 كما .العرقي التطهير خالل من منازلهم مغادرة على أجبروا

 وبنغالدش تايالند مثل دول من الفلسطينيين غير العمال يشمل

 بالتغيرات مدفوعة إسرائيل في للعمل هجرتهم كانت الذين

 .التسعينيات في واالقتصادية السياسية
 

 التي االستيطانية االستعمارية المجتمعات بعض هناك ▪

 ”المرور قوانين“ كانت .مماثلة ”داخلية“ عمل أنظمة طورت

 من الرغم على ، ما حد إلى للمقارنة قابلة إفريقيا جنوب في

 يتمثل كان إفريقيا جنوب في الحاكمة للطبقة أخيل كعب أن

 جنوب القتصاد مركًزا كان السود العمال استغالل أن في

 في السائدة الطبقة تمكنت ، ذلك من النقيض على .إفريقيا

 ، مهمة قطاعات في الفلسطينية العمالة تقييد من إسرائيل

 .المال رأس تراكم حيث من لالقتصاد ، مركزية ليست ولكنها
 قبل من األخضر الضوء إعطاء تم ، ذلك على عالوة ▪

 مجموعة لنشر األخرى الغربية والقوى المتحدة الواليات

 الطبقة فيها لعبت التي التمردات ضد القمع أساليب من كاملة

 بعد األولى االنتفاضة تعتبر .رئيسًيا دوًرا الفلسطينية العاملة

 هائل انكماش القمع هذا تبع .ذلك على هاًما مثاالً  1987 عام

 ، المحتلة األراضي من الفلسطينيين العمال استقدام في

 خالل أخرى أماكن من يهود غير بعمال الجزئي واستبدالهم

 .التسعينيات
 األمد طويلة ضغوط هناك تزال ال ، ملحوظ بشكل ولكن ▪

 ، الفلسطينيين لتوظيف اإلسرائيليين العمل أرباب بعض على

 وقد .الفلسطينيين العمال إقصاء سياسة أمام الطريق يقطع مما

 لحق الذي الواضح االقتصادي الضرر خالل من هذا تأكد

 18 في العام اإلضراب بسبب اإلسرائيلية البناء بشركات

 نسبة في األخيرة الزيادات قبول على أكبرهم الذي .مايو

 البناء شركات لدى بالعمل لهم المسموح الفلسطينيين

 .اإلسرائيلية
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 على كبير بشكل تعتمد القطاع هذا في الشركات من العديد ▪

 المهاجرون العمال وجد ، ذلك على عالوة .الفلسطينية العمالة

 مكثفة ترحيل لحمالت عرضة أيًضا أنفسهم أخرى دول من

 .الماضي العقد مدى على الدولة ولعنصرية متزايد بشكل
 دولة على الحفاظ يتضمن الصهيوني المشروع فإن لذلك ▪

 القوانين من أجهزتها بكامل ، كاملة استيطانية استعمارية

 في العنصري الهرمي التسلسل تفرض التي والممارسات

 بالسخرة العمل من النوع هذا يقترن .أراضيها أنحاء جميع

 التطور من المبكرة الفترة إلى يعود الذي الحرية وتقييد

 لخداع“ محاوالت اعتباره ويمكن ، الرأسمالي

 بما وموحدة قوية عاملة طبقة ظهور منع هو الهدف .”التاريخ

 بحقوق تتمتع ديمقراطية جمهورية إنشاء لفرض يكفي

 للجميع متساوية
 

 حراسة دولة
 إلى نحتاج ، طويلة لفترة ذلك نجاح سبب فهم أجل من ▪

 هو هذا .لفلسطين المشتركة التنمية في الثالث العنصر فحص

 هذا دمج بها يتم التي والطريقة إلسرائيل العسكري االقتصاد

 المنطقة على األمريكية للسيطرة اإلمبراطورية بناء في

 القيادة أطلقته الذي المذهل االنقالب كان .بأكملها

 الواليات في الحاكمة الطبقة مع شراكة بناء هو الصهيونية

 مركزًيا دوًرا اإلسرائيلية العسكرية القوة تمنح والتي المتحدة

 صحيفة أشارت .المنطقة مستوى على اإلمبريالي النظام في

 العسكري الدور لهذا المحددة الطبيعة إلى اإلسرائيلية هآرتس

 :كتبت عندما 1951 عام منذ
 تقوم أن من خوف ال .الحارس إسرائيل تصبح أن يجب ▪

 عندما العربية الدول تجاه عدوانية سياسة بأي إسرائيل

 المتحدة الواليات رغبات مع صراحة ذلك يتعارض

 إغالق أحياًنا تفضل الغربية القوى كانت إذا ولكن .وبريطانيا

 إسرائيل على االعتماد فيمكن ، األسباب من سبب ألي أعينها

 تجاه سخطها تجاوزت مجاورة دول عدة أو دولة لمعاقبة

 .“ به المسموح حدود الغرب
 لهذا رئيسي اختبار أول إجراء تم ، سنوات خمس بعد ▪

 مع مصر على الهجوم في دوًرا إسرائيل لعبت .النهج

 الناصر عبد جمال القومي الزعيم ”معاقبة“ لـ وفرنسا بريطانيا

 القوات على االنتصار كان ، ذلك ومع .السويس قناة لتأميم

 دولة“ وضع الذي هو 1967 عام والسورية المصرية

 من تحولت لقد .أعلى مسار على نهائي بشكل ”المراقبة

 للقوة مكتمل صغير شريك إلى ”المستأجرة العضالت“ طموح

 .الرئيسية الغربية اإلمبريالية
 إلسرائيل األمريكية واالقتصادية العسكرية المساعدة تعتبر ▪

 وتسارعت.الصهيوني للمشروع السياسي لالقتصاد أساسية

 عالية مستويات عند وظلت ، السبعينيات خالل كبير بشكل

 اإلعانات هذه حولت وقد .الحين ذلك منذ يصدق ال بشكل

 المزيد لجذب وسيلة إلى العسكري اإلنفاق ”عبء“ الضخمة

 في حاسًما دوًرا لعبوا أنهم كما .الخارجية التمويل مصادر من

 التقنية ذات والخدمات التصنيع في لالزدهار األساس إرساء

 لنمو محورية القطاعات هذه كانت .المكثفة والبحوث العالية

 الفلسطينيين استبعاد تم .التسعينيات منذ اإلسرائيلي االقتصاد

 مراكز أهم سيصبح مما ”القومي األمن“ بـ تتعلق ألسباب

 .االستراتيجية الناحية من المال رأس تراكم
 في العسكرية الصناعية الخدمات مجمع نضوج استغرق

 البلد كان ، والثمانينيات السبعينيات معظم خالل .وقًتا إسرائيل

 الواليات من الهائلة النقدية التدفقات هذه لوال سينهار

 قدم االقتصاد من القطاع هذا تطور فإن ، ذلك ومع .المتحدة

 اإلسرائيلية الحاكمة للطبقة التسعينيات في أساسية آلية

 في األولى االنتفاضة أحدثتها التي األزمة من نفسها لتخليص

 .1987 عام
 

 العسكري االقتصاد
 من يتجزأ ال جزًءا اإلسرائيلي العسكري االقتصاد يعتبر

 الحاكمة الطبقة عليه حافظت الذي األوسع اإلمبريالي النظام

 التفوق“ إن .العالمية هيمنتها فترة خالل المنطقة في األمريكية

 ، األخرى اإلقليمية القوى على إلسرائيل ”النوعي العسكري

 بعمق متجذر ، اآلخرين المتحدة الواليات حلفاء ذلك في بما

 رغبة عدم في إسرائيل دور أهمية تتجلى .الهيكل هذا في

 ، اإلسرائيلية الحاكمة الطبقة جماح كبح في المتحدة الواليات

 .ضعيفة فلسطينية بدولة حتى السماح على إجبارها أو
 تحقيق في التسعينيات في ”السالم عملية“ فشل يؤكده ما وهذا

 العسكرية المساعدات تقليص في ”السالم عائد“ من نوع أي

 ، التسعينيات نهاية بحلول ، الواقع في .إلسرائيل األمريكية

 تفاهم مذكرات ثالث أول بدأت قد المتحدة الواليات كانت

 األمريكية اإلدارات هذه ألزمت وقد .سنوات 10 مدتها

 بمواصلة – ديمقراطية أو جمهورية كانت سواء – المتعاقبة

 إلى والتكنولوجيا واألسلحة التمويل من هائلة كميات نقل

 السماح هو التفاهم مذكرات في الرئيسي البند كان .إسرائيل

 العسكرية المساعدة متلقي بين فريد بشكل ، إلسرائيل

 هذه إنفاق على بالقدرة ، العالم أنحاء جميع في األمريكية

 فعال بشكل يضمن وهذا .الخاصة بعملتها المساعدة

 الضرائب دافعي أموال اإلسرائيلية العسكرية للصناعات

 .األمريكيين
 العسكري اإلسرائيلي لالقتصاد معكوسة صور بالطبع هناك

 هذا .األخرى الدول في األوسط الشرق أنحاء جميع في تنتشر

 ولكن ، العربية األغلبية ذات المناطق في فقط ليس صحيح

 الواليات يعارضون كانوا وسواء .وإيران تركيا في أيًضا

 تعرضوا قد تقريًبا جميًعا فإنهم ، معها يتحالفون أو المتحدة

 الطاغي الدور ألقاها التي الطويلة الظالل بسبب عميقة لندوب

 ، الحاالت من كثير في .الدولة مؤسسات في المسلحة للقوات

 الصناعة قطاعي يخترقون العسكريين الضباط من شبكة نرى

 .”العسكري“ و ”المدني“ والخدمات
 فلم .اإلسرائيلي النموذج من األصل طبق نسًخا ليست إنها ▪

 سلطات بين متكافئ مجال خلق إلى المتحدة الواليات تسع

 صغار كشركاء أدواًرا توفر إنها بل ، والثالثة الثانية الرتبتين

 اإلسرائيلية المسلحة القوات بين المقارنة خذ .النظام هذا في

 العسكرية اإلعانات سمحت .المثال سبيل على والمصرية

 إنتاج على باإلشراف اإلسرائيليين للجنراالت األمريكية

 اإللكترونية الحرب ومنتجات F35 المقاتلة الطائرات

 المصريين نظرائهم فإن ، ذلك من النقيض وعلى .المتقدمة

 ، البنزين محطات ويديرون ، الدجاج إلنتاج مصانع يديرون

 أن المؤكد من .العقارية المضاربات في وينخرطون

 تجاه ادعاءات لديه السيسي الفتاح عبد المصري الديكتاتور

 المليارات أن الحقيقة تظل لكن .المصري للجيش إقليمي دور

 إلى أكد قد المصري الجيش تلقاه الذي األمريكي التمويل من

 الشعب تبقي داخلية قمعية كسلطة الجيش دور كبير حد

 .مكانه في المصري
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 الثوري النضال
 التي االجتماعية القّوة ذات القوى أين البديل؟ هو ما إذن ▪

 المستوطنين حامية من كل أسس تقويض في تبدأ أن يمكن

 يتضمن يمّكنها؟ الذي اإلقليمي اإلمبريالي والنظام اإلسرائيليين

 العاملة الطبقة دور استكشاف اإلجابة من األول الجزء

 المبذولة الجهود فإن ، أعاله موضح هو كما .الفلسطينية

 على الطاولة قلب من الفلسطينيين ومنع ”التاريخ لخداع“

 إال تنجح لم كعمال الجماعي العمل خالل من مضطهديهم

 هذا من مايو 18 في العام اإلضراب هذا أوضح وقد .جزئًيا

 وكذلك ، إسرائيل في الفلسطينيين المواطنين دور إن .العام

 يزيد ، المحتلة األراضي من ”المهاجرين“ الفلسطينيين العمال

 للعمل القوية اإلمكانات أظهر لقد .اإلضراب أهمية من

 الفصل جدران جانبي على الفلسطينيين بين المشترك

 .اإلسرائيلية العنصري
 
 تتشكل لم الفلسطينية العاملة الطبقة فإن ، ذلك على عالوة ▪

 يتم ، النكبة كارثة بسبب .التاريخية فلسطين داخل فقط

 الفلسطينيون يشكل اذ .المنطقة في أخرى دول على توزيعها

 200000 عن يقل ال ما ويعيش ، األردن في السكان غالبية

 الالجئون اضطر .سوريا في مليون نصف وحوالي لبنان في

 في وأحفادهم 1948 عام في اإلسرائيلي العرقي التطهير من

 الصراعات من المزيد مع للتعامل الحاالت من كثير

 عامي بين اللبنانية األهلية الحرب هذه، وتشمل .المدمرة

 والحرب المضادة السورية والثورة ، 1990 و 1975

 دوًرا الفلسطينيون العمال لعب .2011 عام بعد األهلية

 على اآلالف مئات أُجبر حيث .الخليج اقتصادات في رئيسًيا

 عاصفة وعملية ، للكويت العراقي الغزو أعقاب في الفرار

 القوات طردت والتي المتحدة الواليات قادتها التي الصحراء

 .1991 عام في العراقية
 
 من .حدين ذات المنفى في الطبقي التكوين تجربة كانت ▪

 ممتلكاتهم من الفلسطينيين تجريد أن حقيقة يبرز ، جهة

 البنية سمات من سمة بصفتهما دمجهما تم قد ومقاومتهم

 دول من والعديد وسوريا واألردن لبنان في الطبقية

 بعض أقامت ، اإلسرائيليين نظرائهم مثل تماًما .الخليج

 الفلسطينيين بين حواجز الدول هذه في الحاكمة الطبقات

 حقوقهم من الفلسطينيين حرموا لقد .”أنفسهم“ ومواطنيهم

 وامتالك العامة الخدمات إلى والوصول العمل في المتساوية

 الوقت في .والفقر التبعية شرك في جعلهم مما ، الممتلكات

 منها التخلص يمكن عاملة كقوة باستغاللهم قاموا ، نفسه

 بحيث .موحدة ليست الشروط هذه .لهم مناسًبا ذلك كان عندما

 سبيل على أردنيين مواطنين يصبحوا أن للفلسطينيين يمكن

 إلى هاجروا الذين الفلسطينيين كل يكن لم وكذلك .المثال

 ، عماالً  الخليج
 
 الفلسطيني النضال مع التضامن مسألة فإن ، ذلك ومع ▪

 العاملة الطبقة نضاالت مع تندمج عندما ثورًيا بعًدا تكتسب

 التطور هذا مثل وإلحباط .المجتمعات هذه في والفقراء

 على حرًبا األردن ملك حسين الملك خاض ، بالتحديد

 .1970 عام األردن في المسلحة الفلسطينية الحركات

 المسيحية المليشيات شنت عندما األسباب نفس وتنطبق

 .1975 عام اللبنانية األهلية الحرب لبنان في المارونية
 

 

 وفي ، إلهام كمصدر بالفعل الفلسطينية النضاالت عملت لقد ▪

 أماكن في الطبقية للنضاالت ، مباشًرا تسريًعا الحاالت بعض

 .1988 عام الجزائر في واضًحا هذا كان .المنطقة من أخرى

 قبل من انتفاضة إلى الفلسطينية االنتفاضة مثال وأدى

 االستبدادي النظام ضد العاملة والطبقة الفقراء الجزائريين

 قبل ما أن كما .الوطني التحرير لجبهة المتعفن

 تم 2011 عام في والمصرية التونسية الثورتين تاريخ
 التضامن لحركة التحويلي السياسي التأثير خالل من تصويره

 .فلسطين مع
 

 فلسطين خارج صراع
 
 رئيسية وذاتية موضوعية حواجز هناك تزال ال ، ذلك ومع ▪

 محرك لتصبح الفلسطينية العاملة الطبقة نضاالت تعرقل

 للعمال فبالنسبة .إسرائيل ضد الفلسطينية الوطنية الثورة

 الخط داخل سواء ، اإلسرائيلي للحكم الخاضعين الفلسطينيين

 سجن بنية هناك ، المحتلة األراضي في أو األخضر

 التغلب يجب التي العسكرية اإلسرائيلية المراقبة لدولة كاملة

 بطائرات والقتلة التفتيش ونقاط جدرانها ذلك ويشمل .عليها

 المسلحين األمن عصابات عن ناهيك ، طيار بدون

 لبنان في والحرب الطائفية ظروف تضافرت وقد  .”المدنيين“

 النضاالت عن نسبًيا معزولين الفلسطينيين إلبقاء وسوريا

 سوريا في الثورة اندالع من الرغم على ، األوسع الشعبية

  عام منذ لبنان في الضخمة الشعبية والتحركات 2011 عام

2018. 
 
 الوطنية – القوى إلى ذلك في السبب من جزء ويرجع ▪

 الوطنية الحركة على تهيمن التي – سواء حد على واإلسالمية

 بقمع باستمرار والتيارات األحزاب هذه قامت لقد .الفلسطينية

 من وبدالً  .العدالة أجل من الفلسطيني للنضال الطبقية األبعاد

 اإلمبريالي الهرمي التسلسل تمنح أن القيادة هذه حاولت ، ذلك

 ، فيها فلسطينية دولة إلدخال يكفي بما المنطقة في للدول

 في القيادة هذه تعرضت ما غالًبا .فلسطينية برجوازية بقيادة

 من لضغوط واإلسالمية والستالينية القومية تجسيداتها

 النضال أنماط في األحيان بعض في انخرطت لذلك .أسفل

 أجل من والتعبئة اإلضرابات لقيادة أحياًنا وتسرعت ، الشعبية

 المختلفة السياسية التيارات كل يوحد ما لكن .المدني العصيان

 مجرد الحقيقة في هي هذه الشعبي النضال أشكال كل أن هو

 طاولة على التحركات هذه يستخدمون إنهم .مساومة أوراق

 من للتحرر كطريق وليس ، العظمى القوى مع المفاوضات

 .األسفل
 

 عربي
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 هو السياسية التيارات هذه كل يوحد الذي اآلخر األمر ▪

 المنطقة في الطبقي الصراع في ”التدخل عدم“ لمبدأ احتضانها

 الدول وحماية رعاية إلى التيارات هذه تحتاج .األوسع

 أو قواعد لها توفر أو بالسالح تزودها قد التي ”الصديقة“

 الدعم تمنحهم أو المنفى في المالذ لقادتها توفر

  ضد بنشاط العمل منهم ُيطلب ، المقابل في .الدبلوماسي

 الفلسطينيين بين المشترك النضال إلى التضامن من ”النمو“

 .األردنيين أو السوريين أو واللبنانيين
 
 الرغم على ، الفلسطينية العاملة للطبقة المجزأة الطبيعة إن ▪

 أن تعني ، لإلعجاب المثيرة النضالية تقاليدها من

 تعتبر المنطقة من أخرى أماكن في العمال معارك

 وضد ”الخاصة“ دولهم ضد المعارك وتلعب . حاسمة

 المنطقة في إسرائيل دور ضد ذلك في بما – اإلمبريالية

 تحرير عملية في محورًيا دوًرا – للفلسطينيين وقمعها

 الثورات لماذا .رئيسي سؤال إلى يقودنا هذا .فلسطين

  عام أواخر منذ المنطقة هزت التي الشعبية واالنتفاضات

 مّكنت أو ، القمع على إسرائيل قدرة تقوض لم 2010

 أكبر؟ مكاسب تحقيق من الفلسطينية الحركة
 

 تستمر فلسطين قضية أن الثورات هذه من العديد تجربة تؤكد ▪

 أجل من ”الداخلية“ النضالت تعميق في رئيسي دور لعب في

 نقاط إحدى كانت ، تونس في .الجتماعية والعدالو الديمقراطية

 الوزراء رئيس دعوة معارضة الثورة قبل ما فترة في التحول

 في المعلومات مجتمع قمة لحضور شارون أرييل اإلسرائيلي

 التنسيق على كبير بشكل ذلك اشتمل وقد .2005 عام تونس

 النقابات في واليسار المعارضة التيارات من النشطاء بين

 الحتجاجات من موجة مصر شهدت ، وبالمثل .العمالية

 إلى ذلك أدى وقد .2000 عام في الثانية النتفاضة مع تضامناا 

 الذين النشطاء من جديد لجيل السياسية الثقة بناء

  .الزمن من عقد بعد ثورة سيقودون
 
ا هناك ، ذلك ومع ▪  من استخالصها يمكن سلبية دروس أيضا

 قضية بأن القائل التحليل يؤكدون إنهم .الثورات هذه تجربة

 بمؤسساتها سيما ول ، الدول هذه بهياكل مرتبطة فلسطين

 بها تبدأ أن الممكن من كان طريقة هناك كانت .العسكرية

 وتفتيت الفلسطينيين تكبل التي القيود فتح في المصرية الثورة

 وحطم المصرية الدولة قلب في تعمق قد كان إذا .حركتهم

 النظام اختراق إلى يؤدي أن الممكن من لكان ، الجيش تماسك

 الثورة أن اتضح لكن .الحتالل يدعم الذي اإلقليمي اإلمبريالي

 الماليين عشرات حشدت لقد . عميقة تكن ولم اتسعت المصرية

 للبدء ، حياتهم في مرة ألول منهم العديد العاديين، الناس من

 من الجماعي العمل خالل من السياسية مصائرهم تشكيل في

 القسرية القوة هياكل استهداف على قادرة تكن لم لكنها .األسفل

 .مركزة بطريقة للدولة الحديدي القلب في
 
 على الفلسطيني التحرير بقي كيف ذلك عالمات إحدى كانت ▪

 ناقالا  يصبح أن من بدلا  ، 2011 عام خالل النضالت سطح

 جهدهم قصارى الثوريون النشطاء بذل .نفسها الثورية لألزمة

 ، كبيرة احتجاجات هناك كانت .الفلسطينيين مع التضامن لدفع

 التحرير ميدان من خرجت التي 2011 سبتمبر مظاهرة مثل

 أجبر مما .الجيزة في اإلسرائيلية السفارة واقتحام لمحاصرة

 تشرين وفي .ذعر حالة في أبيب تل إلى النسحاب على السفير

 اإلسرائيلية الصواريخ قصفت عندما ، 2012 نوفمبر / الثاني

 سيناء عبر النشطاء نظمها التي التضامن قوافل هرعت ، غزة

 .الفلسطينيين جانب إلى للوقوف
 
 أولئك أحد المسلمين اإلخوان حكومة في الوزراء رئيس كان ▪

 الذي ، اإلسالمي الحزب وخفف .غزة إلى بالرحلة قاموا الذين

ا فاز  ، العام ذلك من يونيو في الرئاسية النتخابات في أيضا

 فإن ، ذلك ومع .طفيف بشكل الحصار من المصري الجانب

 حد في كافياا  يكن لم إحياؤها تم التي هذه التضامن حركة ضغط

 بشأن الجيش مع حقيقية مواجهة على اإلسالميين إلجبار ذاته

 التي الرئيسية اإلسالمية األحزاب جميع سقطت .المسألة هذه

 نفسها على 2-2011 في البرلمانية النتخابات في شاركت

 مسألة أن كما .إسرائيل مع السالم معاهدة تتحدى لن أنها لتعلن

 دور ثمن تدفع والتي ، المتحدة الوليات من الهائلة اإلعانات

 دخلت بالكاد ، غزة سجن كحراس المصرية المسلحة القوات

 .العام النقاش في
 
 ثورياا حزباا المصرية الثورة في المفقودة الحلقة كانت ▪

ا ا ، العاملة الطبقة في متجذرا  الجتماعية القوة تعبئة على قادرا

 في فقط وليس ، العمل أماكن في الطبقة لتلك المركزة

 في دور التنظيم هذا لمثل يكون أن الممكن من كان .الشوارع

 إن .المصرية للدولة القمعية النواة كسر نحو القوة هذه توجيه

 ارتفاع على فقط يعتمد لن المستقبل في الحزب هذا مثل بناء

 قبل من ذاتياا المنظم الجماعي والعمل اإلضرابات مستوى

 الطبقة نشطاء من كادر إنشاء سيتطلب كما .المصريين العمال

 بالمعنى الضطهاد من التحرر بسياسة الملتزمين العاملة

 فلسطين قضية فيها تصبح التي الطرق إحدى هذه .األوسع

ا  في الشعبية الثورية الحركات بناء عملية من يتجزأ ل جزءا

 .األوسط الشرق أنحاء جميع
 
 إلى 2011 عام الثورية الموجة هزيمة تؤدي أن ينبغي ل ▪

 ينبغي ول .األول المربع إلى الفلسطينيين عودة مفاده استنتاج

 ما بطريقة تتشكل جماهيرية ثورية أحزاب مجرد ننتظر أن لنا

 أجل من الجزائر أو األردن أو لبنان أو مصر في عفوي بشكل

 يمكن ، ذلك من العكس على .مأزقهم من الفلسطينيين إنقاذ

 يلعب أن التاريخية فلسطين عبر الموحدة النضالت إليقاظ

ا ا دورا  في الشعبية الحركات بناء إلعادة اإللهام توفير في حاسما

 المضادة الثورة كوارث بعد المنطقة أنحاء جميع

 من كالا  المنطقة في اإلمبريالي النظام يوقع .والحرب

 كابوس في المنطقة في العاديين الناس وجماهير الفلسطينيين

 هذا نقاط أضعف أن الحال ويبقى .والحرب والقمع الفقر من

 .نفسها فلسطين في تكمن ل النظام
 

 الكسندر آن الثورية اإلشتراكية للمناضلة مقال
 تيار اليسار الثوري في سوريا_ ترجمة فريق التحرير 
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 الماركسي التراث في الرئيسية المفاهيم أحد اإلمبريالية ُتعَتَبر ▪

 بأنها لها لينين الروسي الثوري تعريف إلى بالعودة الثوري،

 اإلمبريالية أن هو لينين يعنيه كان ما .الرأسمالية مراحل أعلى

م الشكل تمثِّل  التشديد المهم ومن .الرأسمالي النظام من المتقدِّ

 لفهم تقليدية وأكثر بديلةً  طريقةً  هناك ألن ،”النظام“ كلمة على

 قويةً  دولةً  باعتبارها اإلمبريالية الطريقة هذه وترى .اإلمبريالية

د ما وعادةً  الدول، من غيرها على تهيمن وكبيرة  هذا في ُتحدَّ

 .المتحدة الواليات بأنها المعاصر، العالم في اإلطار،
 

 أقوى المتحدة فالواليات .بالطبع حقيقي هذا جزئية، بصورة   ▪

 الشعوب على وتهيمن العالمي، المستوى على رأسمالية دولة

 الواليات سعت .العالم أنحاء في وتضطهدها بها وتتالعب

 في انتصرت أن منذ الكوبية الثورة وسحق محاصرة إلى المتحدة

 األزمة في الحاسم العامل يمثِّل ما وهذا ،1958 العام

 لهذه نتيجةً  تندلع التي واالحتجاجات كوبا، في االقتصادية

 كولين السابق األمريكي الخارجية وزير تعبير حدِّ  وعلى .األزمة

 .”الحي في الكبير الفتوة“ هي المتحدة الواليات فإن باول،
 

 فسوف الحد، هذا عند لإلمبريالية تحليلك توقَّف إذا لكن ▪

 هذا يقول .”المعسكراتية“ أحياًنا عليه ُيطلَق استنتاًجا تستخلص

 التي الدول وإن سيئة، المتحدة الواليات إن أساسي بشكل   الموقف

 ذلك على يترتَّب وما .جيِّدة بالتالي هي المتحدة الواليات تقاوم

 باعتبارها إليها ننظر وأن الدول، هذه دعم علينا يتعيَّن أنه هو

مية قوى ي واليوم، .ما نوًعا تقدُّ  مع التماهي إلى الرؤية هذه تؤدِّ

 النوع بهذا الصين في التفكير الخطأ ومن .روسيا ومع الصين،

 .المصطلحات من
 

 هيمنة نظام
 

 بالدول الكبرى القوى تالعب مجرد اإلمبريالية تعني ال ▪ 

 للهيمنة نظاًما تعني إنها .األضعف البلدان أو الصغيرة

 الدول من نظام   يكمن منها القلب وفي .والمنافسة واالستغالل

 تخلق .العالم بقية على الهيمنة على تتنافس التي القوية الرأسمالية

 يكون ال نفسه الوقت في لكن متكاماًل، عالمًيا اقتصاًدا الرأسمالية

ر  وأخرى غنية بلدان   هناك .متكافًئا االقتصاد هذا في التطوُّ

 .البقية على الهيمنة أجل من تتنافس األقوى الغنية والبلدان فقيرة،
 

ن اإلمبريالية أن نرى أن للغاية المهم من فإن لذا ▪  نوًعا تتضمَّ

دية، من  القوية الرأسمالية الدول من عدد   يتنافس حيث التعدُّ

 يمكن بالطبع .العالمية الهيمنة أجل من بعضها ضد المختلفة

 التنافس بين لالندماج نتاًجا باعتبارها تاريخًيا، اإلمبريالية، رؤية

 الجيوسياسية والمنافسة االقتصادي
 

 الشركات بين والمناحرة االقتصادية، المنافسة تمثِّل ▪

 كيف ماركس كارل أوضح .للرأسمالية الدافعة القوة الرأسمالية،

 -للنظام الفرادى الوحدات تلك- األموال رؤوس المنافسة تجعل

 .االستغالل وتمارس األرباح وتستخلص تتراكم
 

 وهي الدول، بين المناحرات فهي الجيوسياسية، المنافسة أما ▪

 آالف إلى المناحرات هذه من الكثير تعود .بكثير أقدم شأن  

َنت وقد السنين،  بين األراضي على الهيمنة على صراعات   تضمَّ

 عشر، التاسع القرن نهاية مع لكن .الُمتنافِسة الحاكمة الطبقات

 هذا نتيجة وكانت بعضهما، مع المنافسة من الشكالن هذان اندمج

َرت .اإلمبريالية هي الدمج  فيها صار نقطة   إلى الرأسمالية تطوَّ

 أن اقتصادًيا، ُمربِحةً  تكون أن أجل من األموال، رؤوس على

 من ودعًما حمايةً  ذلك واستلَزمَ  .عالمي مستوى على تعمل

الة، الدول تصبح أن أجل من وبالمثل، .الدول  أن عليها كان فعَّ

 ُتنَفق التي الضرائب توليد يمكنها قوية صناعيةً  قاعدةً  تحوز

رة األسلحة أنظمة على بالتحديد  الدول احتاجتها التي المتطوِّ

 .العسكري المستوى على نجاحها لتثبت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الصراع مراحل
 

 تاريخ في مراحل ثالث تحديد يمكننا المنظور، هذا من ▪ 

 .اإلمبريالية
 

َرت التي الكالسيكية المرحلة هناك أواًل،   العام بحلول تطوَّ

ت تقريًبا 1870  المرحلة هذه وقعت .1945 العام حتى واستمرَّ

 الثورة مركز- بريطانيا بين بالتحديد المنافسة طائلة تحت

 التاسع القرن في المهيمن الرأسمالي واالقتصاد األولى الصناعية

 المتحدة الواليات آنذاك، الصاعدتين الرأسماليَّتين والقوتين -عشر

 االقتصادي المجال تهديد في القوتين تلك من كل   بدأت .وألمانيا

ق لبريطانيا والجيوسياسي  .صناعية كقوة   عليها والتفوُّ
 

 البريطانية الحاكمة الطبقة واَجَهت العشرين، القرن مطلع وفي

ب الذي من :طرق مفترق  أم المتحدة الواليات ضده؛ القتال يتوجَّ

ت الذي الخيار العالميَّتان الحربان أوضحت ولقد ألمانيا؟  استقرَّ

 وحدها، النصر تحرز أن من أضعف كانت لكنها .بريطانيا عليه

لَت .المتحدة الواليات مع تتحالف أن عليها كان لذا  النتائج وتمثَّ

عتين حربين في نتا ُمروِّ  لألرواح، وفقداًنا هائاًل، دماًرا تضمَّ

 الواليات صارت العملية، هذه ومن .الهولوكوست وفظائع

 المهيمنة العظمى القوة هي المتحدة

. 
 فيها تنافست التي الفترة فهي اإلمبريالية، من الثانية المرحلة أما

 -الغربية الليبرالية الرأسمالية الكتلة- وحلفاؤها المتحدة الواليات

 .السوفييتي االتحاد عليها هيمن التي الدولة رأسمالية كتلة مع

 أجمع، العالم على الُمتنافِستان اإلمبرياليَّتان الكتلتان هيمنت

 ذلك أو الجانب هذا إلى االنحيار على األخرى الدول وأجبرت

 .التناحر هذا في
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 1958 ثورة كانت .العملية هذه في ُملفِتاا مثالا  كوبا تجسِّد ▪

هَت وطنية، ثورةا   الوليات ضد حتمية وبصورة   مباشرةا  ُوجِّ

 من لعقود   وسياسياا اقتصادياا كوبا على هيمنت ألنها المتحدة

ا المتحدة الوليات فرضت المقابل، في .الزمن  حصارا

  في كاسترو فيدل حكومة وإطاحة غزوها وحاولت عليها،

 دعم إلى كاسترو اتََّجه المحاولة، فشلت وحين .1961

 الكوبية الصواريخ أزمة آنذاك قاد الذي السوفييتي، التحاد

 على السوفييتية النووية الصواريخ كادت حين ،1962 في

 الوقت ذلك منذ .ثالثة عالمية حرباا تشعل أن الكوبية الجزيرة

ا،  التحاد إلى الستناد على الكوبي النظام أُجبِرَ  فصاعدا

ا وصار السوفييتي،  وفي .السوفييتية الكتلة مع متكامالا  جزءا

 المميِّزة السمات من الكثير الكوبي النظام تبنَّى العملية، هذه

 .البقاء أجل من الدولة رأسمالية لمجتمعات
 

 لم السوفييتي التحاد أن الثانية المرحلة هذه نتيجة كانت ▪

ا يعد ل على قادرا  الوليات مع القتصادية المنافسة عبء تحمُّ

ا ثراءا  أكثر كانوا ألنهم وحلفائها، المتحدة را  من وتطوُّ

 الكتلة انهيار في المركزي السبب هو وهذا .التقنية النواحي

 .الثمانينيات نهاية في السوفييتية
 

 تحاول التي تلك فهي اإلمبريالية، من الراهنة المرحلة أما ▪

 خالل من هيمنتها وعولمة ترسيخ المتحدة الوليات فيها

 لكنها .العالم بقية إلى الليبرالي الرأسمالي النموذج تصدير

 من الصيني النظام استفاد .الصين من تحدياا تواجه اآلن

 مدار على المتحدة الوليات إليها سعت التي نفسها السمات

ا السبعين  وانفتاح القتصادية العولمة- الماضية عاما

ا حقَّقَت الصين أن درجة إلى -العالمية الرأسمالية ا نموا  سريعا

 التصنيعي القتصاد جعلها القتصادي المستوى على للغاية

 .العالم في األكبر والتصديري
 

 الصيني التهديد

 
 تحالفات نظام خارج تقع الصين أن هو هنا الحاسم األمر ▪ 

ا ليست إنها .المتحدة الوليات  غيره أو الناتو بحلف عضوا

 الوليات خلقتها التي والمؤسَّسات الجيوسياسية الكتل من

 من الصيني، الشيوعي والحزب .سطوتها لتوطيد المتحدة

 الوليات إبعاد في تتمثَّل التي الخاصة، أجندته لديه جانبه،

 أو والهندي، الهادئ المحيطين ومنطقة آسيا خارج المتحدة

  :األمريكي لنظيره الصينية البحرية جنرالت أحد قال كما

 .”هاربر بيرل إلى عودوا“

 

ا بينج جين شي الصيني الرئيس يهدف ▪  تحويل إلى أيضا

 يمثِّل صناعي رأسمالي اقتصاد   من أكثر هو ما إلى الصين

 متعدِّدة الغربية للشركات الرخيصة للعمالة منصةا 

 التقنية، فائق اقتصاد   إلى الصين تحويل هو هدفه .الجنسيات

 في ُصنع“ المسماة إستراتيجيته في إليه ُمشار هو كما

 .”2025 الصين

 

 والتعزيز الجيوسياسية األهداف من المزيج هذا ▪

 للوليات خطير   تهديد   هو إنما الصيني لالقتصاد التكنولوجي

 على األمريكية البحرية هيمنة ألن فقط ليس وهذا .المتحدة

 الحرب نهاية منذ مساس دون ظلَّت التي الهادئ، المحيط

ا بل للخطر، تتعرَّض الثانية، العالمية ق ألن أيضا  التفوُّ

 في يتمثَّل األيام هذه األمريكي لالقتصاد األكبر القتصادي

 في الكبرى الشركات وقوة العمالقة التكنولوجيا شركات

 ومايكروسوفت أبل مثل المعلومات، تكنولوجيا مجال

 هذا تآكل تخشى المتحدة والوليات .ونتفليكس وفيسبوك

ق  .التفوُّ
 

 مواجهة في بريطانيا ما حد   إلى يشبه وضع   لدينا أصبح لذا ▪

 وفضالا  .العشرين القرن بداية في المتحدة والوليات ألمانيا

 فرضا عاِملَين بفعل المتحدة الوليات ضُعفَت فقد ذلك، عن

 .األخيرة سنة العشرين في نفسيهما
 

 غزو كان .اإلرهاب على الحرب فشل هو األول العامل ▪

 العسكرية القوة لستخدام محاولةا  والعراق أفغانستان

 الشرق على هيمنتها ترسيخ من لمزيد   المتحدة للوليات

 ذلك فشل .الكبرى األهمية ذات الطاقة منابع منطقة األوسط،

 في واآلن العراق، في ذليلة هزيمة   إلى وآل برمته المشروع

 انظر الهزيمة، تبدو كيف تعرف أن تريد كنت إذا .أفغانستان

 أنشأت .باجرام قاعدة في يوليو مطلع في حدث ما إلى

 باجرام منطقة في الهائلة القاعدة هذه المتحدة الوليات

 ليلة   بين غادرتها ثم سنة، عشرين مدار على األفغانية

 حلفائهم إخبار أنفسهم يكلِّفوا لم .وغادروا أغلقوها .وضحاها

 يغادرون أنهم األفغانيَّين والجيش الحكومة في الُمفتََرضين

 نُقِلَ  حين كانت ما بقدر نكراء هزيمةا  ليست إنها .القاعدة

 ،1975 عام فيتنام في سايجون، سفارة من األمريكي السفير

 .أكيدة هزيمة   لكنها مروحية، طائرة   متن على
 

 العالمية، المالية األزمة وقت نفس في الهزيمة هذه جاءت ▪

 بدأت .المتحدة الوليات أضعف الذي الثاني العامل وهي

 المتحدة، الوليات في الطويلة القتصادية األزمات هذه

َضت  الدول وثقة األمريكية المكانة معينة نواح   من وقوَّ

 .األمريكية القيادة في العالمية الرأسمالية
 

 نفسه؟ الشيء من المزيد

 
 بايدن، أثبت .بايدن جو فيه جاء الذي السياق هو هذا ▪ 

 يستدعي رئيس   أنه الصيت، سيئ نحو   على الممل السياسي

 مواصلة مثل ترامب، مع استمرارية أوجه هناك .النتباه

 الجمركية الرسوم تزال ل .الصين ضد القتصادية الحرب

 وقد هي، كما الصينية البضائع على ترامب فرضها التي

 بصورة   عدائيةا  أكثر الصين إزاء الُمستخَدمة النغمة صارت

 ُمتوقَّعة، وغير غريبةا  ترامب إستراتيجية كانت .ُمَمنهَجة

 تجاه العداء من متماسكة سياسة   أمامنا صارت اآلن لكن

 .الصين
 
 الشرق في الحروب من التخلُّص بايدن يريد ترامب، ومثل ▪

 يفسِّر وهذا .”األبدية الحروب“ باسم الُمشتِهرة األوسط،

 هذه الستمرارية أوجه يدمج لكنه .أفغانستان من النسحاب

 اإلنفاق وهذا .الدولة جانب من هائل   إنفاق   مع ترامب لنظام

ل    بنك يطبِّق إذ القتراض، طريق عن كبير بشكل   ُمَموَّ

 الحادي القرن نسخة أساسية بصورة   الفيدرالي الحتياطي

 التنافسية تعزيز أجل من النقود طباعة عملية من والعشرين

 الجتماعية النقسامات لتهدئة محاولةا  يمثِّل وهذا .األمريكية

 تجلَّت قد النقسامات وهذه .األمريكي المجتمع في والعرقية

 العام، هذا من يناير 6 في الكابيتول مبنى على الهجوم في

 .مهمة السود حياة حركة هبَّة وفي

 دولي
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 إلى أدركت التي األمريكية، الحاكمة الطبقة الحدثين كال هزَّ  ▪

 في .األمريكي المجتمع أوصال في الستقطاب توغَّلَ  مدى أيِّ 

ا صدر كتاب   را  ترامب، حكم فترة عن عيان شاهد من مؤخَّ

 األمريكي، الجيش أركان رئيس ميلي، مارك بالجنرال يُستشهَد

 أيامه في ”الرايخستاج لحظة”بـ حظى ترامب بأن قوله

 في 1933 العام إلى ذلك يشير .الرئيس منصب في األخيرة

 لنفسه ليمنح الرايخستاج حريق هتلر استغلَّ  حين ألمانيا

 شيئاا ترامب يفعل أن من مرتعباا ميلي كان .ديكتاتورية سلطات  

 إشارة   وهي- المتحدة الوليات في ديكتاتورية بفرض شبيهاا

 .األمريكية الحاكمة الطبقة انتاب الذي الفزع مدى إلى
 

 رأب محاولة حيث مزدوجة؛ مهمةا  بايدن يواجه وهكذا ▪

ا األمريكي، المجتمع في الداخلية التصدُّعات  تعزيز وأيضا

  عن يتحدَّث وبينما .الخارج في األمريكية الرأسمالية تنافسية

 كسب هو الرئيسي هدفه أن في واضح   فهو ،”الجديدة الصفقة“

 .الستبدادية الصين ضد والعشرين الحادي القرن منافسة
ا األمريكي الرئيس يحاول  الرأسمالية الطبقة توحيد إعادة أيضا

 من فيها الستقطاب ترامب زرع من سنوات أربع بعد الغربية،

 لخروج ودعمه الناتو، وحلف األوروبي لالتحاد عدائه خالل

 هذه تهدئة بايدن يحاول .إلخ األوروبي، التحاد من بريطانيا

 العشرين مجموعة عليه وافقت الذي والطرح النقسامات،

 في خطوة هو الشركات على للضرائب عالمي معدَّل بإنشاء

 أيام منذ المتحدة، الوليات وكانت .التوحيد إلعادة المحاولة تلك

 ألن األوروبي التحاد مع صراع   في دخلت قد أوباما، باراك

 التكنولوجيا شركات على ضرائب فرض تريد التحاد دول

 .الكبرى األمريكية
 

 مثل مواجهة في الشركات هذه عن المتحدة الوليات دافعت ▪

 األمريكي لالقتصاد بالنسبة أهميتها بسبب اإلجراءات، هذه

 من بالنتقام الماضي في هدََّدت وقد .الجيوسياسية وتطلُّعاته

 على ضرائب -بفرض تهديدها أو- لفرضها الغربية الحكومات

 هناك كان إذا لكن .الكبرى األمريكية التكنولوجيا شركات

د ضرائب معدَّل  العالم، مستوى على الشركات على ُموحَّ

 بمعدَّل األوروبية الحاكمة الطبقات ربط حينها فيمكنهم

 .الصين يستثني مشترك ضرائب
 

 ليس ألسباب   عسيرة، الصينيين لعزل المحاولة هذه ستكون ▪

 اكتسابها يمكن التي القتصادية المزايا من الكثير هناك أن أقلها

 فإن لذا .فيها والستثمار الصين مع التجارة استمرار خالل من

 .الصفقة هذه يرفضون األوروبيين القادة بعض
 

 خطيرة تناحرات  

 
 لقد .خطير وضع   إلى اإلمبريالية المنافسة هذه كلُّ  تشير ▪ 

 متصاعدة وتوتُّرات   العالم، أرجاء عبر للسالح مراكمةا  شهدنا

 الحديث في جاء التوتُّرات وأحدث .الجنوبي الصين بحر في

 تحمل التي الخارقة، البريطانية الطائرات حاملة عن السخيف

 يَُعدُّ  ما المياه، هذه عبر تبحر والتي ،”إليزابيث الملكة“ اسم

ا ا استفزازا  بما يتعلَّق هنا المثير السؤال لعلَّ  .للصين صارخا

 .التحدي الصين قبلت إذا وبريطانيا المتحدة الوليات ستفعله
 

 حتمي القبيل هذا من شيء   أيَّ  أو الحرب أن يعني ل هذا ▪

 الحرب) 1914 أغسطس تكرار على مقبلون أننا أو الحدوث،

ا يظلُّ  الوضع لكن ،(األولى العالمية  أن علينا وبالتالي .خطيرا

 حدود تتجاوز حركةا  بل لإلمبريالية، مناهضةا  حركةا  نبني

 معارضتها أهمية رغم المتحدة، الوليات تفعله ما معارضة

 التي األخرى، اإلمبريالية القوى نتحدَّى أن علينا لبد .بالطبع

 ذلك من أبعد نذهب أن علينا بل .والصين روسيا تتضمَّن

 إن .التناحرات هذه يولِّد الذي ككل اإلمبريالي النظام ونتحدَّى

ا يمثِّل الذي هو النظام هذا  .البشرية على خطرا
 
 الثوري الشتراكي ألقاها كلمةا  كان األصل في المقال ▪

 والصين بايدن“ بعنوان ندوة   في كالينيكوس أليكس البريطاني

 ”الجديدة واإلمبريالية
 

 الشتراكيون الثوريون_سيد صديق : ترجمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حقيقية بمظالم مدفوعة كوبا في الجماهيرية الحتجاجات ✪
 التحرير فريق ترجمة اإلشتراكي العامل جريدة عن مقال

 القوى من تحذر لكنها الثورة عن مقال في سكوير صوفي  

 استخدامها ستحاول التي
 الستقرار عدم من غضبهم عن للتعبير كوبا في اآللف احتج 

 وارتفاع والوقود الغذائية المواد أسعار وارتفاع القتصادي

 .Covid-19 بفيروس اإلصابة حالت
 غرب بانوس لوس دي أنطونيو سان في الحتجاجات بدأت 

 أدى مما البالد أنحاء جميع في التحركات خبر انتشر .الجزيرة

 .هافانا العاصمة في الغاضبة اإلحتجاجات إنتشار إلى
 ضباط على  الحجارة إللقاء الحتجاجات في المشاركون وقام 

 .للحكومة موالين نشطاء مع واشتبكوا الشرطة
 يوجد ل ألنه ، الجوع بسبب هنا أنا“ ، المتظاهرين أحد قال 

 كل نقص بسبب – الكهربائي التيار انقطاع بسبب ، دواء

 ”.شيء
 عصيبة بأوقات نمر إننا“ :لزارا ميراندا الرقص معلمة قالت

 .”النظام تغيير إلى نحتاج ، حقاا
 

 

ادعموا اإلحتجاجات في كوبا ، لكن 

 األمريكية احذروا اإلمبريالية

 دولي
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 عميق .صادق .حقيقي ✪

 

 تعارضها التي البلدان في شعبية ثورات هناك كانت أينما 

 تحكمها التي كونغ هونغ أو إيران مثل المتحدة الوليات

 الستفادة بالتأكيد وحلفاؤها المتحدة الوليات ستحاول .الصين

 التدخل هذا معارضة يجب لذا .الُمحقة المطالب هذه من

 الحكومة خلف الوقوف يعني ل هذا لكن . بحزم اإلمبريالي

 .والفقراء العمال  بمهاجمتها الكوبية

 

 للدموع المسيل بالغاز المتظاهرين على الشرطة ردت فقد 

 المعتقلين بين من وكان .عديدة باعتقالت وقامت والهراوات

 .الكوبي اليسار في البارزين األعضاء من عدد

 في تحدث الذي ، هيرنانديز غارسيا فرانك بينهم من وكان 

 تم كما .2019 عام في بريطانيا في اشتراكية اجتماعات

 Tremenda مديرة ، فيفيرو غونزاليس ميكل على القبض

Nota ، حقوق عن للدفاع اإلنترنت على مهمة مجلة وهي 

 .الميم مجتمع

 

 ، األحد يوم كانيل دياز ميغيل الرئيس قال 

 ”.وضعنا في بالتالعب شخص ألي نسمح لن“

 ”.الشوارع إلى نزلوا الثوار ، القتال أوامر أعطيت“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصار ✪

 

 خالية المتاجر أرفف جعلت اقتصادية أزمة الحتجاجات يقود

 للحصول طوابير في الوقوف إلى الناس واضطر الطعام من

 .األساسية السلع على

 

 في التضخم كان بينما باطراد الكوبية العملة قيمة انخفضت

 القتصاد أن يعني ، السياحة انخفاض إلى باإلضافة .ارتفاع

 .بشدة يعاني الكوبي

 

 فتح الحكومة قررت ، القتصادية األزمة لتجنب محاولة في

 يمنع لم هذا لكن .الخاصة الشركات أمام اقتصادها من المزيد

 .اإلنهيارات من مزيد في الغرق من البالد اقتصاد

 

ا المتحدة الوليات تفرض  وشدد .عقود منذ كوبا على حصارا

 ساهم مما ، العقوبات ترامب دونالد السابق األمريكي الرئيس

 .األزمة تفاقم في

 

ا بايدن جو الحالي الرئيس قدم وبينما  الستقرار لتحقيق وعودا

 ل العقوبات هذه فإن ، المتحدة والوليات كوبا بين العالقة في

 .سارية تزال

 

 عن الدفاع إلى بايدن بالرئيس المحيطين من عدد سارع

 البيت لكن ، الداعمة الكلمات من الرغم على .المحتجين

 .الكوبي الشعب بحقوق مهتم غير األبيض

 

 عن الشرعية بنزع أكثر بايدن طاقم يهتم ، ذلك من بدلا 

 .المتحدة الوليات سيطرة وبسط الكوبية الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضامن عريضة األممي الشتراكي التيار أطلق وقد هذا

 بعنوان

  ورفاقه هيرنانديز غاركوا فرانك سراح أطلقوا ✪

 :فيها وجاء

 

 تفرضه الذي الحصار شجبنا ، لعقود بل ، سنوات مدى على

 ندين زلنا وما شجبنا لقد .كوبا على األمريكية السلطات

  منذ واشنطن اعتمدتها التي المختلفة واإلجراءات السياسات

 .ومهاجمتها استقرارها وزعزعة كوبا لعزل 1959-1960

   .راسخون وأمميون لإلمبريالية مناهضون نحن

 

 غارسيا فرانك باعتقال علمنا عندما للغاية قلقين كنا لذلك ✪

 روميرو ليوناردو ، الكوبي والماركسي المؤرخ ، هيرنانديز

 ، يوليو 11 في هافانا في احتجاجية مسيرة أثناء ، نيغرين

 يدرس الذي الشاب الشتراكي ، نيغرين روميرو ليوناردو

 مدير ، فيفيرو غونزاليس وميكل ، هافانا جامعة في الفيزياء

 في طالب ، فرنانديز بيريز أنطونيو وماركوس نوتا تريميندا

  .الثانوية المرحلة

 

 عالمية شهرة حقق مهم باحث هو هيرنانديز جارسيا فرانك ✪

 مؤتمر وتنظيم الكوبي اليسار تاريخ تقييم إعادة على لعمله

 إلى ندعو إننا .2019 عام في هافانا في تروتسكي حول دولي

 احترام وإلى رفاقه وجميع فرانك عن المشروط غير اإلفراج

   .الكوبي الشعب لكلّ  الديمقراطية الحقوق

 

 بدون" :1918 عام لوكسمبورغ روزا الثورية قالت وكما ✪

 تكوين في محدود غير حق وبدون ، مقيدة وغير حرة صحافة

 ل الناس من العريضة الجماهير حكم فإن ، والتجمع الجمعيات

 ألنصار فقط الحرية" :اضافت و ."اإلطالق على تحقيقه يمكن

 - عددهم كان مهما - واحد حزب ألعضاء فقط ، الحكومة

ا الحرية هي الحرية .اإلطالق على حرية ليست  وحصرياا دائما

  لـ متعصب مفهوم أي بسبب ليس .مختلف بشكل يفكر لمن

 الحرية في وُمنَقّي وصحي مفيد هو ما كل ألن ولكن "العدالة"

 فعاليتها وتختفي ، األساسية الخاصية هذه على يعتمد السياسية

ا "الحرية" تصبح عندما ا امتيازا  .خاصا

 

 إلى التوقيعات أرسل ✪ 

 cubacommunistsolidarity@gmail.com 

 دولي
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 .جروب لينين نايل شركة لعمال انتصارا   يحقق اإلضراب

 

 في العمل عن الشامل اإلضراب عامل 1200 من أكثر أعلن

 جروب لينين نايل بشركة الجاري تموز من الثالث

 اإلدارة تقاعس على احتجاجاا  باإلسكندرية للمنسوجات

 إلى العاملين أسر وضم األجور بتحسين للعمال لوعودها

 الجتماعية اإلعانات وصرف الصحية الرعاية منظومة

 بين المفاوضة إطار في اإلدارة بها وعدت والتي للعمال،

 طالبوا الذين للشركة النقابية اللجنة وأعضاء الشركة إدارة

 أعضاء توجه اإلضراب حدوث وفور .العمال مطالب بتنفيذ

 المضربين العمال صفوف وسط للوقوف النقابية اللجنة

 بدأت الثاني يومه اإلضراب دخول ومع العمال حقوق لصون

 مطالب ومن الشركة وإدارة النقابية اللجنة بين ما المفاوضة

 صرف2- .األجور تعديل 1- حولها التفاوض تم التي العمال

 على العمل إلصابة كامل مرتب احتساب 3-.المخاطر بدل

 .للعمال صحي تأمين -4- .الشامل األجر

 

 تونس في المالية والمؤسسات البنوك قطاع إضراب

 

 والمالي المصرفي القطاع في عامل ألف 21 من أكثر أضرب

 من والسادس الخامس يومي تونس في التأمين وشركات

 وشركات البنوك أقفلت حيث نقاباتهم، بدعوة الجاري الشهر

 إن النقابة وقالت .المالية العمليات كل وتوقفت أبوابها التأمين

 بما والموظفين العمال رواتب تحسين هو اإلضراب هدف

 وقال المؤقت، للتشغيل حد ووضع الشرائية، مقدرتهم يوازي

 أن مستقبالا  تقبل لن النقابات إن :للشغل التونسي العام التحاد

 عمل بعقود التأمين وقطاع المالي القطاع في العمال يعمل

 المهنية الحقوق تحمي التي القانونية الصيغ خالف على

 اإلرباح في يساهمون العمال إن :وأضاف للعمال، والمعيشية

 مطالبهم كل عن الدفاع حقهم ومن البنوك تحققها التي

 .اإلضراب فيها بما المتاحة بالوسائل المشروعة

 

 

 نفاياتها؟ في تغرق صيدا

 

 الصيانة ألعمال المتعهّدة لبنان في صيدون شركة عمال أعلن

 العمل، عن إضرابهم صيدا في النفايات معالجة معمل في

 بإغراق الصيانة عمال ويهّدد أجورهم، تدني على احتجاجاا 

 خط ماكينتَي تعطل بعد سيما ول النفايات، في وجوارها صيدا

 توقف إلى أدى ما ،«السورتينغ» وخط ،«األورغانيك»

 إلى سيؤدي مما .المعالجة وبالتالي الفرز، أعمال عن المعمل

 بالذكر الجدير ومن المدينة، شوارع في النفايات أطنان تكّدس

 ثم تموز 5 الثنين يوم أضربوا قد كانوا المضربين، العمال أن

 بتحسين الشركة إدارة من وعود تلقّي بعد إضرابهم علّقوا

 محاولة مجرد كانت أنها اكتشفوا بعد، ما وفي أجورهم،

 يوم منذ مفتوح إضراب في الدخول إلى دفعهم ما لخداعهم

 .تموز شهر من عشر الحادي الجمعة

 

 

 حضرموت عمال نقابات اتحاد عن صادر بيان

 

 والتحادات النقابات كل حضرموت عمال نقابات اتحاد دعا

 بينها فيما للتشاور المدني المجتمع ومنظمات والفرعية المهنية

 المزرية األوضاع إزاء يتخذ موحد موقف في للنظر

 اللتفات وعدم بتجاهلها الحكومة فيها تسببت التي والكارثية

 وراء فقط وسعيها المظلومين وأنين المحتجين صرخات إلي

 :البيان في وجاء .أرصدتها زيادة

 التي المسؤولية وبحكم حضرموت عمال نقابات اتحاد في إننا

 واستشعاراا  المجالت، شتي في العمال تجاه عاتقنا على تقع

 تدهور جراء المواطنين كافة على يقع الذي الظلم بمدى منا

 معيقات أية بدون تتوفر أن يجب التي األساسية الخدمات كافة

 األمنية الجهات وتدخل المؤسسات كل في الفساد واستشراء

 وهو العمل، على وإجبارهم الميناء عمال إضراب لفض

 .جداا  خطير مؤشر

 

 المطار عمال -البرتغال

 

 فورس، غراوند شركة موظفو تموز 19 -18 يومي أضراب

 327 الضراب إثر وتوقفت أرضية، مناولة شركة وهي

 19 ليوم مجدولة ومغادرة وصول رحلة 511 بين ومن رحلة

 رحلة 26 وألغيت لشبونة مطار في 301 ألغيت حزيران،

 البرتغاليين المطارين في بورتوجوية مطار في أخرى

 إن أيه» شركة من رسمي مصدر ذكره لما وفقاا  الرئيسيين،

 .البرتغال مطارات تدير التي «أيه

 اإلضراب إلى المطارات في المناولة فنيي اتحاد دعا قد وكان

 بعملية يتعلق فيما المستدام، غير الستقرار عدم على احتجاجاا 

 والتي حينه في المالية المكونات من وغيرها األجور دفع

 .2021 شباط منذ فورس غراوند شركة عمال منها يعاني

 .آب 2و تموز 29 بين آخر توقف يحدث أن المقرر ومن

 

 مفاجىء إغالق -المغرب

 

 تموز، 19 يوم احتجاجية وقفة «موكادور» فندق موظفو نظم

 شهر من 13و 12 أيام مماثل احتجاج بعد الثالثة الوقفة وهي

 السياحية بالمنطقة الكائن الفندق مقر أمام الجاري، تموز

 قبل من المتخذ اإلغالق قرار على احتجاجاا  وذلك بأَكادير،

 .إنذار سابق دون اإلدارة

 الذي الصيف فترة في الفندق إغالق بقرار الموظفون وندد

 على واألجانب المغاربة السياح من عدد وفود سنة كل يعرف

 اإلدارة قبل من المتخذ اإلجراء واصفين السياحية، المنشأة

 .اإلدارة مع الجاد الحوار بغياب نددوا كما القانوني، بغير

 من تموز 2 يوم صباح تفاجأوا قد مستخدماا  136 حوالي وكان

 لهولدينغ التابع «موَكادور» فندق بإغالق الجارية، السنة

 مبالغ اقتراح مقابل الشعبي، ميلود الراحل األعمال رجل

 طرف من لهم كتعويض بالهزيلة، الموظفون وصفها مالية،

 .اإلدارة

 

 نضال الطبقة العاملة
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 2021 ملف
 اإلنتحار إلى الرواية من وولف فرجينيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سلمان مالك

  وولف؟؟ فرجينيا
 هذا تستقبل أن إما ,بيتك في معا استقبالهما الصعب من

 ال روائية تلك تستقبل أن إما ,بمفرده نصه في وخالقاً  مترجماً 

 تثبت حسبما .بمفردها والعبث الجنون سوى دماغها في شيء

 تقول التي بقليل انتحارها قبل زوجها إلى رسالتها في ذلك

  ..فيها
 من النجاة بإمكاننا ليس .أخرى مرة الجنون إلى عدت لقد ))

 ال .لكلينا األفضل سأفعل لذلك .معاً  السيئة األوقات تلك

 (( حياتك بإفساد اإلستمرار أستطيع
* 

 لتستمتع الزاوية في أحدهما تركن أن عليك الجلسة وفي

 أو الحديث في يتداخال أن دون .حدة على أحدهما مع بالحديث

 أو ,الفوضى من نوعاً  دماغك في يحدثا ال كي  ,الحوار

 حضرة في .ومترجم مؤلف بين غالباً  تحدث التي ,الغوغائية

 أو ..تلك ضد هذا مع بالقبضات معركة يشعل قد نزق قارىء

 العرق من كؤوس بضعة تبادل حالياً  المفضل ومن .العكس

 في المفقودين واألصدقاء النساء عن والثرثرة ,مالك مع

 بضع وولف مجالسة على ,الحياة من الخصوصي النصف

 الرواية عن مجنون أو ,باهت انكليزي حديث في ساعات

 .الئق غير بشكل والنساء السكس عن الحديث من يخلو
* 
 وهي (( المنارة إلى )) وولف فرجينيا رواية قرأت أنني لو

 :قائالً  مقهقهاً  ساخراً  محدقاً  عينيها إلى نظرت كنت .مخطوط

 من ليس ..نخبك ..حكماً  الغد في منتحرة امرأة أنت وولف

 ..غداً  ستنتحر امرأة نخب المرء يشرب أن السيء
* 

 الرواية من األولى الجملة ذي هي
   عينيها أمام تراءت .الخمسون سنواتها ..الزمن من قطعة ))
 ..الحياة ..الحياة  ـ

 كان .الحياة على نظرة ألقت .فكرتها تنه لم لكنها ..فكرت

 شيء ..حقيقي شيء ..هناك .بها واضح إحساس لديها

 نوع هناك كان .زوجها أو أوالدها به تشىارك لم ..خصوصي

 الطرف على والحياة ,طرف على فيه تقف بينهما التبادل من

  68 ص (( األخر
 وولف تقول  (( المنارة إلى )) رواية من المقطع هذا في

 ..انتبه :لك تقول لكنها .األقل على فكرتها أو ,كاملة روايتها

 ببضعة رواية أمنحك كي الحد هذا إلى غبية لست .احترس

 كي حاد بوعي تتميز أن وعليك ومصائد أفخاخ ثمة .أسطر

 .الغباء مكتمل ككائن تبتعد أن عليك وإال .شروري من تنج
*                           

  ..وولف فرجينيا انتحرت لماذا تماماً  نعرف قد هنا من 

 قد كانت ,المقطع هذا عند أنها أو .زمنياً  متأخراً  انتحاراً 

 واحد طرف من التبادل عملية وإنهاء باإلنتحار قراراً  اتخذت

 .الحياة مع
 انه ..هناك الـ هو ما لكن
 حقيقي؟؟ شيء
 خصوصي؟؟ شيء
 التبادل عملية بإنهاء القرار بعد ما اآلخر القاطع في هناك أي

 الحياة؟؟ مع
*  
 على خصوصياتنا نشر أو ,اختزال إلى كثيراً  نلجأ الرواية في

 الذين الرواة أي ,المستلبة الهشة الكائنات من غيرنا حبال

 ال ,نحن نريده ما إليصال الرواية في نبتكرهم أو ,عليهم نتوكأ

  .هم يريدونه ما
* 

 ..الراوي بين ما نفصل .الشيء بعض فاقعة بأكاذيب نحن

 المستويات متعددة الرواية ُبنى في أو ,الرواية في والروائي

 هارموني النهاية في يوحدها التي والخطابات .اإليقاعات أو

 أو الموسيقي الخيط فكرة .للرواية الموسيقي الخيط أو .محدد

 وولف لكن .الروائي التفكيك في موجودة غير ,الهارموني

 إلى )) روايتها في  المصطلح هذا استخدام على تجبرنا

 (( المنارة

 ما تعسفياً  فصالً  هناك يكون أن يمكن ال ,األدب نفس علم في

 أو الفصل هذا مثل أن إال .الرواية في والراوي الروائي بين

 وأحياناً  وممكن قائم .الرواية في الراوي عن الروائي عزل

 اإلحاطة يمكن ال الحقيقة في .األدبي النقد علم في ضرورياً 

 من كل على اإلتكاء دون (( المنارة إلى )) في وولف بعالم

 ,ناقصة ستكون للرواية ..والفهم ..القراءة وإال .العلمين

  .وناقصاً 
* 

 التي .المنارة إلى نذهب غداً  .جملة على الرواية بؤرة تتركز

 عالم عن منفصالً  بذاته قائماً  عالماً  الثمانية األوالد عليها يبني

 .مناسباً  المناخ يكون لن الغد في :أنه يعلن األب أن إال .البيت

 .تماماً  انهارت قد المنارة إلى الرحلة أن ..قراراً  يعني ما

 في لهم وتنبت .وعوالمهم األوالد أحالم تنهار ,وبانهيارها

 ,األب بقتل التفكير منها .جديدة وأحالم أمنيات وعيهم مركز

 داخل في ليس .الحلم قتل على طفولي كعقاب أو كتعويض

 فكرت أنها إلى إضافةً  التي .األم داخل في بل ..فقط األوالد

 كما .تماماً  خفي بصوت إنما ..األوالد فكر كما الزوج بقتل

 بحالة سوى ,إظهاره عن وبعيداً  خفياً  األوالد صوت كان

 ,الطقس حالة عن اإلعالن بعد ,الطارىء اإلكتئاب أو الوجوم

 في العائلية الطعام طاولة على قتلت التي والعواطف واإلحباط

   .المطبخ
 تستطع لم ,به تأبه لم ,عابساً  ,كومة مثل جالساً  زوجها كان ))

 لديها تولد .نحوه عاطفة أو ,شعور أي انتابها كيف تفهم أن

 112 ص (( شيء كل من انتهت أنها شعور
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 ,متداخل ,متقطع ذهن على الرواية بناء في وولف تعتمد

 حتى .محددة سردية أو روائية ببنية ملتزم وغير ,متخارج

 تتناول شعرية ذهنية فوضى عن عبارة برمتها الرواية لتبدو

 عاتق على تقع التي .العائلية بالكآبة مكتظة يومية فوضى

 األصدقاء وحتى ,واألوالد رامزي والسيدة السيد عائلة

 بالرواية فعلية عالقة ليس من وحتى ,والمعارف والضيوف

  .طارئة ككائنات سوى
 عالمين في .بالغ بسأم الروائي الراوي أو ,وولف تعيش هنا

 عالم :أوال هو .ما حد إلى منفصلين ,متباعدين ,متوازيين

 ,البطاطا ,الحساء ,واقعياً  تتناول التي الروائية الشخصيات

 :ثانياً  خصوصي فردي وعالم .ذلك وغير ,والنبيذ ,البيض

 ,أثيري بضوء عالم انه .الطاغية المادية الروائح تلك عن بعيد

 ,هانيء ,هادىء عالم .أيضاً  أثيرية برؤيا ,أثيرية بحركات

  .بها محلوماً  كحالة إال بالمرة متعب وغير ,مطمئن
 (( اآلخرين على الشفقة من نوعاً  منه جزء في سأمها وكان ))

 114ص
*   
 ما عن اإلكتئابي هوسها في األساسية الكائنات تختلف ال

 ,الرواية في والمتعددة الكثيرة األخرى الشخصيات من عداها

 ,تتوقف ال كالمية أنساق على ..دائماً  المفتوحة األنساق ذات

 الال رواية كأنه .محكم روائي هندسي بناء وفق تنضبط وال

 التي .وتبدأ تنتهي التي الرواية أو .حكاية الال حكاية أو رواية

 أو ,الداخلية الحاالت التقاط على تؤكد ما أكثر تؤكد

 .ذلك عن الناجم األذى وذاك .لألفراد النفسية االنعكاسات

 تانسلي السيد يقول .البتة شيء في يعنيها ال الخارج وكأن

 في النساء حال موصفاً  ,الحياة في مهماً  شيئاً  يجد ال الذي

 كرد .موجود هو ما كل تتفه التي نظره وجهة من ,الرواية

 الذكور على تشفق التي ,وولف ..رامزي على مباشر غير

  الدائمة سأمها حاالت في حتى ,المساكين  البؤساء
 واألكل ..والثرثرة ..والثرثرة ..الثرثرة سوى شيئاً  يفعلن ال ))

 جعلن أنهن بد ال ,النساء غلطة انها ..واألكل ..واألكل ..

  يمتلكنه الذي الهائل السحر وبذاك بتفاهتهن مستحيلة الحضارة

 115 ص ((
* 

 (( المنارة إلى )) في رامزي السيدة الرواي أو وولف تعيش

 وتلك .أخرى لحظات تقطعها قلما ,مستدامة سأم حالة

 أو ,الكالم وراء ما من نكتشفها أن علينا األخرى اللحظات

 كدمى بمعظمها تبدو التي ,بالشخصيات الخاصة الحالة

 بمنتهى لغتها تقوليها أو تحريكها ويتم .باهتة باردة انكليزية

 التي الروائية الشخصية أو ,الروائية الجملة أو ,باللغة ,الوعي

 في .الروائي الزمني البناء كامل يخدم .مفترضاً  غرضاً  تؤدي

 باستمرار مؤرقة وهي كاملة غير لشخصيات كاملة غير حياة

 .واإلكتئاب الكآبة حد إلى
 64 ص (( ناقصة عالقة هي .إنسانية األكثر العالقة ))
** 
 األساس الشخصية رامزي عبر نكتشف أن علينا الرواية في

 جزئياتها في مبثوثاً  وولف الروائية صوت ,الرواية في

 ,المتداخلة المتعددة وأزمنتها المتعددة أمكنتها عبر ,وكلياتها

 التشابك حد إلى  ,الراهنة اللحظة إلى ..البعيد البعيد من

 إال ,الفاصلة بالحدود  المعرفة أو ,الحد بلوغ على المستعصي

 أو يقرأ ما بين يدمج حقيقة الروائي ..الرواي إن .ذاتها للكاتبة

 تشتيت هو منها الهدف يبدو فنية لعبة في ,يكتب أو يشاهد

 لو كما .استهالكه في الفعلي واإلسراف تبذيره ,تفتيته ,الحدث

 .معنى بال طويلة كلحظة برمتها الحياة باستهالك يسرف كان

 تسمح أن ما عليك تنقض ما سرعان عدوانية مريعة كلحظة

 .بذلك الفرصة
 كان .معاناتها من فاقم أنه هي المؤلمة الحقيقة لكن ))

 .المنارة موضوع حول أعصابه فقد لقد .حساسا ..عصبيا

   92 ص (( الظلمة في ,تشابكه في ,السياج في نظر
  *  

 من كتلة فوق ,السماء إلى العمود ذاك هي إذاً  المنارة ليست

 منهم أخر قسم بعد ,الرواة من قسم إليها يصل التي ,الصخر

 وولف أو ,رامزي بمفهوم الحقيقية المنارة إلى ووصولهم

 وهذا ..الموت / آخر مكان في الخصوصية الحياة أي .ذاتها

 .ابنائها من وبعض رامزي للسيدة ماحدث
* 

 السيدة من وموهبة أهمية أقل رواة هناك سيكون ذلك بعد

 القديمة رامزي السيدة تفاصيل تعيش التي ,مكناب كـ رامزي

 غرقها ,شعرها شرائط ,مرآتها كـ .تعابيرها بأدق ذلك متابعة

 .كثيرة كائنات وفقدان الحرب نشوب إثر والوحدة العزلة في
* 

 حيث من تتجدد ,لرواة روائية كمشاريع بعمومها الرواية تبدو

 بريسكو ليلي للعانس كان ما وهو ,الرواة بعض يموت

 عن بديالً  تكون أن أي ,تفعله أن الالمنتهية اللوحة صاحبة

 بقي أن بعد ,الصارم رمزي السيد حياة في ,رمزي السيدة

 الوحدة في ضعفه مظهر   غير إنما .البحارة بين ويتيماً  وحيداً 

 تعطي التي اإلشارات رغم ,قوته عن متنازل وغير ,والعزلة

 الحياة أن اكتشفت أنها بد ال ليلي السيدة حتى ..لكن .العكس

 .قسمين إلى فرشاتها من بضربة اللوحة أنهت أن بعد .قسمان

 دائماً  نمضي أن نحلم حيث ..هناك ونصف ,هنا نصف

  .هناك ..للـ التي الخصوصية تلك الكتشاف

 

 سعيد عبدهللا علي الروائي بقلم

 

 

 

  
 سعد حاجو الفنان كاريكاتور
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 تّموز 8
 بمنتصف سيارته اوقف سوزوكي سائق ليال، عشرة الحادية

 بالف بسكويت علب يبيع وهو كبيرا ازدحاما خلق.. الطريق

 او المصدر او الجودة عن المشترين من اي يسال لم ليرة،

 .االنتاج تاريخ
 كبرى تصفية  عن محله واجهة على يعلن قطنيات بيع محل

 الصيف عروض : يكتب احذية وبائع ، جدا مغرية واسعار

 ..بالعروض بكترث او يشتري احد ال..الصيف قبل بلشت
 النه يبكي فتى مدة، منذ متوقفة سيارة دوالب على نائم طفل

 قصته، صحة من لتتاكد القلب في متسع وال وقت ال جائع،

 الجلوس على اعتادت انها يبدو مكانا، تشغل متسولة امراة

 ماتنام قبل هالبنية تعشي مابدك : يرافقها لرجل تقول فيه،

 ..الفرق التسول او العمل نوبة بدء قبل وتقصد بحضني؟
 ابواقهم وتكاد زبون، اول او آخر عن يبحثون التكاسي سائقو

 منشغلة يدك ان رغم اذنك تثقب ان سمعك مركز في المطلقة

 ..الممتلئ للسرفيس التوقف باشارة
 اورغ تجرب طفلة..مفتوحا مازال موسيقية ادوات بيع محل

 يلملم النسائية الحقائب محل صاحب وتضحك، مستعمل

 البيجامات بسطة وبائع..ساخط بوجه المعلقة بضاعته

 غير كسيان بينام يلي..المسا آخر بيعة : يصرخ والشورتات

 ..يشتري احد وال المارة يضحك.العريان
 بوظة يشتري شاب يشتري، احد وال آالف بخمسة الكرز كيلو

 ..بلعومه بالتهاب له بوظة شراء عدم يبرر..فقط لخطيبته
 القمامة جمع عامل..المكان في الغربة رائحة تفوح

 لعنده، العامل يركض سيارته، في وهو رجل يناديه..متعب

 امراة ، يامعلم خيرك كتر :ويقول يضحك ليرة، ٥٠٠ ينقده

 كبيرة نسائية وحقيبة عتيق منزلي وروب بالستيكية بشحاطة

 عن منفصلة تبدو..النعنع وروح كاز عن البائعين تسال

 خبز وربطة نايلون اكياس بيدها تجمع والمكان، الزمان

 ..مرمية
 ازدحام وهرب، يده له كسر احدهم الن بشدة يبكي أخر طفل

 الفلفل من اكثر النه بالبائع رجل يصرخ الفالفل، محل عند

 بال باخرى ويطالبه السندويشة يعيد..لذلك نبهه انه مع الحار

 منهما كل يتشاجران، يرفض،..التحتمل معدته الن حار فلفل

 المغادرة ويشتهي عيشته يكره منهما وكل حق على

 منهما احدا اليضر وحيد وكحل  الزبائن، يتوسط..والنوم

 طعم لتخفيف فالفل وقرصي إاضافيا رغيفا البائع يمنحه

 ..الحار الفلفل
 راس عن الضماد سجائر،يسقط علبة بشراء يتشاركان شابان

 يتألم الكثيرة مشاجراته بتاريخ مرة والول انه يقول االصغر،

 استدعى الذي راسه وجرح المعتدي ضربة من الحد لهذا

 .. وضمادا تقطيبا
 احدهم، يسحبها البيت، من قلعوني :تصرخ تشتم، تبكي، امراة

 الى ينصرف الرجل، يصرخ المارة، بعض يتدخل تصفعه،

 تشتم وهي الزاوية على المراة وتبقى المقابل الرصيف

 ..وتبكي
 بس يدعون، كما وحقيقية كثيرة عروض تصفية، اوكازيون،

 ..ونحيا الحياة عجلة لتدور نأكل، حتى ناس يا اشتروا
 ومن الخراب؟ هذا وكل الحزن هذا كل يشتري من

   يبيع؟وبكم؟
 

 

 

  تّموز 27
 :الجيران ابن وشتائم صراخ اسمع البالد، هذه في كهرباء ال

 ضربت التي السيدة وبكاء عجز نسمع  شحن، فيه ما موبايلي

 ٤٠٠ التصليح وكلفة بالزبالة صار واالكل البراد الكهرباء

 ..ليرة الف
 تحضيرها وتعيد الفريزة من والفول البازالء تخرج سيدة

 هذه االبناء يحب ال..والملح بالماء التخزين بطريقة

 الغسيل وجبة..ناكلها ان مجبورون لكننا تصرخ..الطعمة

 ملح من جلدنا اهترى حّمام مافي ريحتها، وطلعت حمضت
 شوية يعبي البراد وخلوا كلشي افصلوا يعلو صوت!!!التعرق

 على تشتغل االباجورات.. بالعتمة غارق البيت..تلج

 حالنا فكرنا..تقول علينا تفو..نفسها من السيدة تسخر..الكهرباء

 يؤخرون الصنعة اصحاب..عالكهربا اباجورات وركبنا بشر

 شغل مافي المحصلة..الدفع تؤخر والناس..اشغالهم كل تسليم

 ..مصاري ومافي
 وقفت؟ ليش محالت ماضل بالسائق راكب يصرخ بالسرفيس

 بالطرقات ملحوشة الناس بعضكن رحموا السائق يرد

 (راسكن فوق لد وفي قاعدين بيكفي : بتباهي السائق ويصرخ

 الضو بحضن ماشاهلل  :بمرارة ساخرة سيدة تقول ،

 فوق هاللد لزق :الركاب باحد جديد من السائق يصرخ!!نحنا

 ..روح فيها لسا البطارية خير كتر..ياعمي راسك
 الخردة كيلو سعر يرفعون العتيقة البطاريات وباعة

 ..ليرة ١٥٠٠ الى المحروقة او الفارغة والبطاريات
 على محروقة بطارية كيلو قيمة فيه تعلو زمن الخرائب زمن

 ...حياتنا قيمة
 ما البين وياغراب..علينا يندب الندب..عليه نندب شي ماضل

 ..اوحشك
 ...يابلد حيف يا..واشمل اعمق الخيبة وعتمة..وعتم وعتم عتم

 

 تّموز 30 
 صباحا الخامسة

 يبلل السيارات، يغسل رجل..المدينة ولف قبلنا الحر استفاق.

 يقولون، كما مرقها عرقها امراة..الغسيل سطل ماء من راسه

 على تصرخ كانت سبقتها، او فاتتها قد النقل واسطة ان يبدو

 عبوة ومن (الشوب من موت رح اركض مافيني ) الهاتف

 ..ورقبتها وجهها على بغزارة الماء ترمي البالستيكية الماء
 لونها ويميل متورمة اليسرى ساقه..جرا قدميه يجر رجل

 للرجل ويقول الشطف خرطوم من بالماء نفسه يغمر  للسواد،

 رجلي مابردت اذا) : المجاور البناء درج بشطف المشغول

 غمر حارا لهبا لكن..المؤلم التوصيف هذا سر أفهم لم (بتنفجر

 ..قلبي
 الدوالي بفعل بشدة متورمة سيقان ست احصيت باالمس

 غريبا تناسقا لكن..ربما اخرى وامراض الداكنة الزرقاء

 اليمين  جهة من كلها كانت المتورمة النساء سيقان..لفتني

 اخافتني..اليسرى للجهة كانت المتورمة الرجال وسيقان

 متورم تكامل لكنه..نفسه يفرض تكامال وكأن شعرت..الواقعة

 ..وللمدينة ولنا الصحابه العرج يسبب
 فتح..المدينة فجر في يدوى مكابحها وصوت سيارة توقفت

 تغلي كانت فيها قطعة كل..المحرك غطاء السائق

 يغلي  كان الذي الماء  عبوات من مالديه كل اخرج..وتفور

 مفتوحا الغطاء ترك الشطف، خرطوم بماء استعان..ايضا

 انتفخ انه ظننت حتى ماء يغب الرصيف حافة على وجلس

 ..تنفجر ان كادت حتى اوداجه وفارت
  

 سلوى زكزك الكاتبة 
  

 ثق افة
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